
 
 

Збірник наукових матеріалів 

ХХІ Міжнародної науково-практичної 

інтернет - конференції  

el-conf.com.ua 

 

 

 

 

«ЛІТНІ НАУКОВІ ДИСКУСІЇ» 

 

15 червня 2018 року 

Частина 4 

 

 

 

м. Вінниця 



 
 

Літні наукові дискусії, ХХI Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція. – м. Вінниця, 15 червня 2018 року. – Ч.4, с.76. 

 

 

 

 

Збірник тез доповідей укладено за матеріалами доповідей ХХІ 

Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції «Літні наукові 

дискусії», 15 червня 2018 року, які оприлюднені на інтернет-сторінці el-

conf.com.ua 

 

 

 

Адреса оргкомітету: 

2018, Україна, м. Вінниця, а/с 5088 

e-mail: el-conf@ukr.net 

 

 

 

Оргкомітет інтернет-конференції не завжди поділяє думку учасників. У 

збірнику максимально точно збережена орфографія і пунктуація, які були 

запропоновані учасниками. Повну відповідальність за достовірну інформацію 

несуть учасники, їх наукові керівники та рецензенти. 

 

 

 

Всі права захищені. При будь-якому використанні матеріалів конференції 

посилання на джерела є обов’язковим. 

  

mailto:el-conf@ukr.net


 
 

ЗМІСТ 

 

Природничі науки  

Будика М.В., ДОСЛІДЖЕННЯ ЧОРНИХ ДІР ТА ЕФЕКТУ ГОКІНГА……... 4 

Гаківник Н. М., ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СПОСТЕРЕЖЕНЬ УЧНІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧИХ 

ЗНАНЬ……………………………………………………………………………. 10 

Лебіч В. П., ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ УЧНІВ 2-ГО 

КЛАСУ…………………………………………………………………………… 14 

Поліщук Т. І., Танасієнко Н.П. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ 

ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ В УКРАЇНІ………………………………………. 18 

Ружило І. М., Бугера О.І., Пивоваренко В.Г., СИНТЕЗ МОЛЕКУЛЯРНОГО 

ПІНЦЕТУ НА ОСНОВІ ЗАМІЩЕНОГО 3-ГІДРОКСИФЛАВОНУ ДЛЯ 

ДЕТЕКЦІЇ АТФ………………………………………………………………….. 
25 

Суматохіна І. М., Білашенко О. Г., ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

ДНІПРОВСЬКО-КАМ'ЯНСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ: СТАН І 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ………………………………………………… 27 

Юрченко Д. Ю., ЗМІНА ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ ПІД 

ВПЛИВОМ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ…………………………………………. 33 

Соціологічні науки 

Агєєнко О. І., «БРЕНДОВІ ВІЙНИ» ЯК ОДНА З НАЙГОЛОВНІШИХ  PR-

СТРАТЕГІЙ ПРОСУВАННЯ БРЕНДІВ……………………………………….. 36 

Горячковська Т. С., ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТНОСТІ У СІМЕЙНИХ 

ПАР……………………………………………………………………………….. 39 

Ол Хассан В. З., ЯК СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЛЮДЕЙ 43 

Фуфаєва Д. А., КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ЭЛЕМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ……………………………………………. 46 

Юридичні науки 

Воробйов В. Д., ЩОДО ПРАВА НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ 

НЕДОТОРКАННІСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ……………. 49 

Ковальчук І. М., ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ. 53 

Мартинюк Т. М., РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КУЛЬТУРНУ 

СПАДЩИНУ…………………………………………………………………….. 59 

Міневич О. І., ПОМИЛКА ТА ОМАНА ЯК ЯВИЩА ПРАВОВОЇ 

РЕАЛЬНОСТІ (ДО ПИТАННЯ ПРО ПОДІБНІСТЬ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ). 62 

Паливода Т. В., СТРАТЕГІЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ФІНАНСОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МУЗЕЇВ УКРАЇНИ…………………………………………. 66 

Пархуць В. Д., ГЛАСНІСТЬ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ………………………… 68 

Пісов М. П., АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОПОРЯДКУ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ…………………………………………………… 72 



4 
 

УДК 524.882:524.828      Природничі науки 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧОРНИХ ДІР ТА ЕФЕКТУ ГОКІНГА 

 

Будика М.В., 

студентка механіко-машинобудівногофакультету 

науковий керівник: канд.фіз-мат наук,Чернікова О.М. 

Криворізький національний університет 

м.Кривий Ріг,Україна 

 Актуальність вивчення чорних дір полягає в тому, що людство стає все 

більш і більш зацікавленим у вивченні космосу. Серед ряду нерозгаданих 

таємниць тема чорних дір є однією з найзагадковіших і небезпечних у всьому 

Всесвіті. Дослідами чорних дір займаються такі провідні університети світу, як 

Кембриджський університет, Оксфордський, Кардіффський, Каліфорнійський і 

Масачусетський технологічні університети. В даній статті розглядається  

будова, дія чорних дір і  принцип ефекту Гокінга.  

Чорна діра-область матерії простору-часу з величезною силою тяжіння, 

об'єкт, у якого друга космічна швидкість дорівнює швидкості світла. Чорну діру 

не зможе покинути навіть світло, якщо перетне горизонт подій. [1,с.80]. 

Замислюватися про існування чорних дір вчені почали давно, але «революція» 

у фізиці після появи Загальної теорії відносності Альберта Ейнштейна дала 

потужний імпульс до їх детального вивчення.      

  Якщо чорна діра затягує все, навіть світло, то як її виявити? Це щось на 

зразок пошуку чорного предмета в чорній кімнаті, але тим не менш, це реально. 

Знайти чорну діру можна такими способами:       

 - Метод гравітаційного обурення. Потрібно простежити за обертанням 

зірок в скупченнях навколо якогось центру гравітації. Якщо виявиться, що в 

цьому центрі нічого немає, і зірки крутяться як би навколо порожнього місця, 

можна досить впевнено сказати: в цій "порожнечі" знаходиться чорна діра. 

Саме за цією ознакою припустили наявність чорної діри в центрі нашої 
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Галактики та оцінили її масу.         

  - Навколо чорної діри накопичується багато міжзоряного пилу, газів, 

речовин найближчих зірок. Розташувавшись навколо чорної діри це все 

утворює акреційний диск (диск розпеченої матерії, яка швидко обертається). 

Іноді ця матерія може візуально утворювати сферу, яка світиться і щільно 

закривати чорну діру. [2].         

  - Наближуючись до гравітаційного радіусу, частинки прискорюються і 

випускають випромінювання в рентгенівському діапазоні, яке можна 

зафіксувати на Землі за допомогою радіотелескопів.     

  - При злитті двох чорних дір виникають гравітаційні хвилі. Вони дуже 

схожі на «брижі» простору-часу. Існування гравітаційних хвиль передбачав ще 

Альберт Ейнштейн, а в 2015 році вони були зафіксовані детекторами 

обсерваторії LIGO, коли дві чорні діри зливалися в одну, більш масивну. [3,с.4].

  -Чорні діри можна виявити методом гравітаційного лінзування, так 

як світло, що проходить близько кордонів чорної діри змінює свою траєкторію 

під дією гравітації чорної діри. Заломлюючи  і фокусуючи світло, чорна діра діє 

як космічна лупа. 

Чорні дірки, класифікуються на три категорії: 

- Чорні діри зоряної маси. 

- Чорні діри проміжної маси. 

-  Надмасивні чорні діри. 

Чорні діри зоряної маси виникають внаслідок смерті зірки. Маса такої 

чорної діри становить близько 2-10 мас Сонця, в радіусі кілька десятків 

кілометрів. Наприклад, XTE J1650-500 в сузір'ї Жертовника, вважається однією 

з найменших з відомих чорних дір. [4,с.312].      

  Чорні діри проміжної маси не настільки поширені, як чорні діри 

надмасивної та зоряної маси. Та все ж, вони зустрічаються. Їх маса приблизно 

від кількох сотень до кількох тисяч мас Сонячної. Вони були виявлені завдяки 

рентген випромінюванню M82 X-1. Виявив цю чорну дірку, вчені підтвердили 

існування об'єктів такого класу.        
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  Надмасивні чорні діри - це окреме глобальне питання, яке непокоїть уми 

вчених. Чорні діри такого класу в основному розташовані в центрі галактик. Їх 

маса становить від мільйона до сотень мільйонів мас Сонця. На думку 

астрофізиків, складова блазару OJ 287 чорна діра, що має масу 18 млрд мас 

Сонця - найпотужніша з відомих на сьогоднішній день.    

  Сингулярність - це нижча точка чорної діри, де нескінченна маса, 

температура, щільність, енергія, кривизна простору-часу покладені в 

нескінченно малому об 'ємі. Припускають, що тканина простору ніби рветься в 

цій точці. Доведення існування сингулярності в даний час знаходиться тільки в 

математичній формі , але ні в спостережній, ні в експерементальній.   

 Те, що ми описали вище за допомогою Загальної теорії відносності, 

носить класичний і неквантовой характер. Саме випромінювання Гокінга 

допомагає зрозуміти чорні діри з боку квантової механіки. Про  можливість 

того, що чорна діра може випромінювати, Стівен Гокінг дізнався від 

радянських вчених Якова Зельдовича і Олексія Старобінського. Вони 

припускали, що випромінювання частинок відбувається завдяки тунелюванню 

(або тунельному ефекту). Тунелювання - це проходження частинки крізь 

область простору, перебування в якій заборонено класичною механікою.        

Наприклад, частка проходить крізь потенційній бар'єр, коли її енергія менше, 

аніж висота бар'єру. Зі збільшенням висоти й ширини бар'єру ймовірність 

тунельного ефекту експоненціально спадає. Імовірність тунельного ефекту 

також швидко убуває зі збільшенням маси частинки. Зацікавившись даною 

темою, Гокінг детально вивчив це питання, та у 1974-му году опублікував свою 

роботу, згідно якої його ім'ям було названо згадане випромінювання, але 

грунтувалось воно вже не  на тунельному ефекті, а на так званих «віртуальних 

частинках».           

 Квантова теорія поля свідчить, що навіть найідеальніший вакуум ніколи 

не залишається спокійним. Згідно з принципом Гейзенберга, він заповнений 

флуктуаціями (відхиленнями від норми) у вигляді пар віртуальних частинок. 

Чорна діра має дуже потужне зовнішнє гравітаційне поле, отже, квантові 
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флуктуації досить інтенсивні. Чим більше флуктуація - тим частіше виникають 

пари частинка – античастинка (віртуальні частинки), які миттєво народжуються 

і анігілюють, тому їх неможливо зареєструвати. Все, що встигають віртуальні 

частинки - це передати імпульс іншим частинкам, при цьому не передаючи 

енергію. Гокінг припустив, що гравітаційне поле чорної діри може 

«розтягнути» пару віртуальних частинок. Одна частинка - зовні горизонту 

подій, маючи позитивну енергію піде в нескінченність і стане реальною, а 

друга, з негативною енергією, впаде всередину чорної діри (рис.1). Аналогічний 

досвід спостерігається на синхрофазотроні, де при витраті певної кількості 

енергії, ці частинки вдається «розтягувати», або ж це схоже з розщепленням 

атомних ядер на кілька складових, що служить джерелом енергії в ядерних 

реакторах, які використовуються у всьому світі. Чорна діра так само витрачає 

енергію на розщеплення віртуальних частинок, відповідно до закону E = mc
2
. 

Такими частинками може бути і пара віртуальних фотонів, яка є основним 

квантовим станом (стан з найнижчою енергією). Віртуальний фотон повинен 

виникати з майже нульовою довжиною хвилі. Завдяки поділу цієї пари, один 

фотон віддаляється від горизонту подій, стаючи реальним. Цей фотон 

називається фотоном Хокінга. Гравітація чорної діри розтягує фотон, через це, 

у нього буде дуже маленька частота, енергія і велика довжина хвилі. 

Відбувається зсув спектральних ліній в червону область спектра, тому фотон 

буде здаватися зовнішньому спостерігачеві червоним. Цей ефект називається 

гравітаційним червоним зміщенням і спостерігається поблизу будь-якого 

потужного об'єкта, однак поблизу горизонту подій червоне зміщення стає 

нескінченним. Проаналізувавши вищесказане, можна зробити висновок, що 

чорна діра черпає енергію на народження частинок зі своєї маси, а це значить, 

що вона не тільки поглинає матерію, а й випромінює, при цьому паралельно 

випаровуючись. Чим масивніше чорна діра, тим повільніше відбувається 

випаровування.[5,с.6]. 
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Рис.1. Дія гравітаційного поля чорної діри на пару віртуальних частинок

  Ще одним важливим параметром чорної діри є її температура. Як 

правило, вона дуже мала, тому що температура чорної діри обернено 

пропорційна її масі, а  температура чорних дір визначається спектром 

випромінювання Хокінга. Спектр збігається зі спектром випромінювання 

абсолютно чорного тіла (тіло, що поглинає все падаюче випромінювання), 

який, в свою чергу, залежить тільки від температури. В процесі 

випромінювання Хокінга маса чорної діри зменшується, а її температура 

зростає, що підсилює випромінювання і прискорює спад маси. [6,с.202]. 

   Багато вчених з усього світу займаються розробками аналогів 

чорних дір, які допомогли б нам зрозуміти самі чорні діри. Квантовий аналог 

чорної діри створив Джефф Штенхауер в своїй лабораторії  Ізраїльського 

технологічного інституту. В ході роботи він створив аналог чорної діри, здатної 

всмоктувати звук. Вчений охолодив навколишнє середовище до практично 

абсолютного нуля (тим самим створивши конденсат Бозе-Ейнштейна з такими 

властивостями рідини, якою відносно легко управляти) і потім направив лазер, 

що складається з атомів рубідію, розігнавши їх понад швидкості звука. Звукові 

хвилі від народження квантових пар, які слідували протилежно лазеру, 

виявилися спіймані в конденсаті. «Адже це все одно, що плисти проти течії. 

Якщо річка тече швидше, ніж ви пливете, ви все одно почнете рухатися назад, 

хоча і будете гребти. А це значить, що також звук і виштовхується з чорної 

діри», - наводить аналогію автор дослідження . Також Штенхауер спорудив 

другий горизонт подій, маніпулюючи з конденсатом. Любі відхилення або 
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обурення реєструвалися датчиками .Завдяки цьому, вдалося зареєструвати ті 

звукові хвилі, які подібно частинкам, що вибралися з горизонту подій і стали 

реальними. Цей експеримент має шанси експерементально довести існування 

випромінювання Хокінга. [7,с.8].        

 Ще один аналог чорної діри ми можемо спостерігати в соплі Лаваля, яке 

знаходиться в дюзах ракет. Сопло Лаваля розганяє  газовий потік до 

надзвукових швидкостей. Потік рухається повільніше звуку, але проходячи то 

місце, де сопло звужується, розганяється і виходить з надзвуковою швидкістю. 

Звукові хвилі в дозвуковій області можуть рухатися проти течії, а в 

надзвуковий - вже не можуть. Отже, місце звуження сопла аналогічно 

горизонту подій: звук може увійти в надзвукову область, але не може вийти з 

неї. Надзвукова область аналогічна внутрішній частині чорної діри, дозвукова -

її навколишньому простору.         

  Отже, можна згадати, що чорні діри - це область у просторі з дуже 

великою гравітацією та її не зможе покинути навіть світло. Чорні діри можна 

виявити методом гравітаційного обурення, методом гравітаційного лінзування, 

за наявністю аккреційного диску, за допомогою гравітаційних хвиль та 

фіксуванням рентгенівського випромінювання. Чорні діри існують зоряної та 

проміжної маси, надмасивні чорні діри. Імовірно, чорна діра має найнижчу 

точку - сингулярність, але існування сингулярності не має чітких доказів. 

 Загальна Теорія відносності описує будову, класифікацію та методи 

виявлення чорних дір, а квантова механіка описує взаємодію з віртуальними 

частинками та вплив цієї взаємодії на саму чорну діру. На горизонті подій 

виникають пара частинки та античастинки, які «розщеплює» гравітація чорної 

діри, після чого одна частинка стає реальною та віддалюється від горизонту 

подій, а друга-падає у чорну діру. Завдяки тому, що чорна діра витрачає 

енергію на народження віртуальної пари, вона випаровується. Дослідженням 

ефекту Хокінга займається багато вчених з різних країн. Вчений з Ізраїлю, 

Джефф Штенхауер створив аналог чорної діри, яку він спостерігав на прикладі 

звукових хвиль. Ще  один аналог чорної діри спостерігається у соплі Лаваля, 
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яке знаходиться у дюзах ракет. Можемо зробити висновок, що вивчення чорних 

дірок є одним із фундаментальних питань в астрофізиці. Над ним працюють 

вчені з провідних університетів світу,  астрофізики та астрономи з усіх 

обсерваторій світу. Вивчив детально чорні діри, людство зробить великий крок 

до відкриття таємниць Всесвіту. 
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Науковий керівник: Хомюк Н.В. 

Викладач природничих дисциплін, 

викладач вищої категорії, 

старший викладач. 

Луцький педагогічний коледж, Україна 

В освітньому відношенні дуже важливе значення має конкретність 

уявлень учнів про природу, що складається на основі чуттєвих сприймань, 

відчуття учнями тіл і явищ навколишньої природи. Тільки на основі конктерних 

уявлень про природу діти зможуть під керівництвом учителя правильно 

узагальнити, систематизувати одержані ними знання про окремі об’єкти та 

явища природи, усвідомити найпростіші зв’язки між ними в природі. 

Спостережлива дитина бачить, чує та помічає все нове і цікаве, що 

торкається її зору і слуху: рослини, що зацвітають на весні, політ перших 

метеликів, приліт шпаків тощо. Учень, в якого не розвинена спостережливість, 

проходить повз ці явища, не помічаючи їх. Через це розвиток в учнів 

спостережливості, уваги до навколишньої природи має велике значення. 

Завдяки спостереженням діти переконуються в єдності та різноманітності 

природи. Під час спостережень вони встановлюють зв’язки, а в окремих 

випадках – взаємозалежності і взаємозв’язки між різними тілами та явищами 

природи. 

Спілкування з природою дає можливість учням побачити  об’єкти і явища 

у взаємозв’язку, сприяє формуванню наукового світогляду, розширенню 

кругозору, виховує естетичні почуття, спонукає до самостійного спілкуванню з 

природою. Діти починають розуміти, яке значення рослин, тварин, грибів і 

дроб’янок у природі, яку вони приносять користь, бережливо ставляться до 

навколишньої природи. 

Важливим принципом проведення спостережень у початковій школі є 

принцип концентричності, відповідно до якого із класу в клас відбувається 

розширення та ускладнення змісту спостережень. Тому варто чітко окреслити 
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коло змістових понять та об’єктів спостережень за класами, одночасно 

враховуючи природно-кліматичні особливості кожної місцевості. 

Спостереження в природі проводяться не тільки в рамках роботи з 

календарем природи чи щоденником спостережень. Завдання для спостережень 

даються вчителем у ході розгляду того чи іншого програмного матеріалу. Ці 

завдання пропонуються залежно від місцевих особливостей.  

Конкретний місцевий матеріал сприяє тісному зв’язку навчання з життям, 

розвитку дитячої уяви, мислення, глибокому проникненню в сутність явищ, 

прагненню більше дізнатися, запам’ятати, побачити, тобто допомагає н лише 

свідомому засвоєнню знань, а й ефективному розвитку пізнавальної активності 

та творчої самостійності молодших школярів. 

Організовувати спостереження потрібно так, щоб у процесі сприймання 

дитина зосереджувалась на певному тілі чи явищі природи, тому важливе 

значення має відбір об’єктів для спостереження, які повинні бути знайомі 

молодшим школярам, цікавими і доступними для сприймання. 

 Розглянемо методику організації та проведення спостережень 

На уроках «Я досліджую світ» молодші школярі пізнають природу і 

суспільство в їх єдності, взаємодії та взаємозв’язках. Вони отримують безліч 

нових вражень, щоб запобігти перенавантаженню їх, ми з початку навчального 

року поступово вводили завдання для щоденних систематичних спостережень. 

      На першому уроці під час індивідуальної бесіди ми виявили рівень 

спостережливості у дітей. Учні розповідали, що вони бачили влітку в лісі, на 

луках, у полі, на річці або морі, що бачили на вулиці, йдучи додому чи до 

школи, перебуваючи на прогулянці. Одне з перших завдання вчителя – 

розвинути спостережливість і довільну увагу учнів, навчити не тільки бачити, а 

й уміти розповісти про побачене. Тому характеристику погоди на початку 

навчального року ми проводили на момент спостереження в усній формі. 

Наприклад: «Все небо вкрите хмарами, похмуро. Іде дощ. На вулиці холодно.» 

     З календарями природи діти працювали щодня протягом 2-3 хвилин у 

формі фронтальної бесіди на першому уроці. При цьому один учень як правило 
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черговий, доповідав результати своїх спостережень, а інші учні при потребі 

доповнювали відповідь. Дані заносили в класний та індивідуальні календарі. 

Учні повинні вміти доводити, чому вони визначили погоду саме такою. 

Це привчає дітей аналізувати явища, які вони спостерігають. Також щотижня 

слід підводити підсумки спостережень. Для цього діти використовували 

результати власних спостережень, привчались розповідати про свої 

спостереження та вчилися узагальнювати матеріали спостережень. Така робота 

сприяє розвитку мислення та усного мовлення дітей. Заповнюючи календар 

природи та праці людей, учні також робили записи, відмічали зміни в житті 

рослин і тварин, у трудовій діяльності людини, на навчально-дослідній 

земельній ділянці 

Другим важливим об’єктом спостережень другокласників є погода. 

Спостереження за погодою діти проводили щоденно: вимірювали температуру 

повітря за допомогою термометра, що висить за вікном класу, визачали тип 

погоди а температурою, наявність і силу вітру, стан неба, опади та інші явища. 

Ведення спостережень учнів другого класу в процесі формування 

природничих знань 

Природознавство в початковій школі може реалізувати своє навчальне, 

розвивальне і виховне значення лише в тому випадку якщо в процесі його 

навчання будуть присутні досліди, практичні роботи і самостійні 

спостереження учнів, як у класі, так і в позакласній і позаурочній роботі. 

Під час спостережень учні з допомогою вчителя частково отримують 

підтвердження уже відомому, але крім того, обов’язково набувають нових 

знань: фактів, зв’язків між тілами і явищами природи; засвоюють нові поняття, 

формування яких за допомогою словесних методів навчання є значно 

складнішим і менш ефективним. 

В результаті дослідження було з’ясовано, що близько 60% учнів 

експерементального і контрольного класів забували заповнювати «Календар 

спостережень за змінами в природі», 25% учнів важко давалися завдання щодо 
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спостережень за рослинами і тваринами, а 15% учнів не вміють підводити 

підсумки спостережень, не знають особливостей природи рідного краю. 

Отриманні дані показали, що класи знаходяться на однаковому рівні 

сформованості уміння спостерігати за змінами в природі та природничих знань, 

в цілому. Тому щоб підвищити рівень спостережливості і рівень природничих 

знань учнів необхідна цілеспрямована і систематична робота щодо проведення 

спостережень. Різноманітні завдання для спостережень за сезонними змінами 

дозволять молодшим школярам безпосередньо спілкуватися з природою, 

виховують любов, бережливе ставлення до неї, сприяють ефективному 

формуванню природничих знань.  

Висновок за спостереженнями другого класу      

Основне значення дитячих спостережень полягає в тому, що вони є 

основою формування в учнів елементарної системи знань про природу. 

Головною думкою, ідеєю цієї системи є причина зміни пір року від положення 

Сонця на небозводі і послідовна залежність інших об’єктів природи від цієї 

причини. Засвоєння і розуміння цих зв’язків у природі складають стержень 

узагальнень результатів спостережень учнів у природі. 

Систематичні спостереження за природою, екскурсії, накопичення 

природничих фактів і уявлень безпосередньо у природі розширює кругозір 

дітей, розвиває їхнє мислення і мовлення, допомагає вихованню позитивних 

якостей особистості. Тому вчитель початкової школи, організовуючи 

спостереження за змінами в природі, повинен продумати все до найменших 

деталей.   

____________________________________________________________________ 
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 викладач природничих дисциплін, 

викладач вищої категорії,старший викладач. 

Луцький педагогічний коледж,Україна 

      Вступ до школи і молодший шкільний вік є важливим етапом 

життєвого шляху дитини оскільки пов’язаний він зі значними змінами. До 

важливих змін належать зміни, що пов’язані з характером його спілкування з 

оточуючими людьми, зміни соціальної позиції та соціального інституту 

навчання і виховання, зміна провідної діяльності, розширення прав та 

обов’язків дитини. 

    Адаптація – процес і результат зникнення напруги. Пристосування 

дитини до школи відбувається не одразу. Це досить тривалий процес, який 

пов’язаний зі значним напруженням усіх систем організму. Вивчення адаптації 

відіграє важливу роль у включенні дитини у навчальну діяльність та 

пристосування її до умов навчання і має надзвичайно важливе значення в 

навчально-виховному процесі.  

Дослідження «Психологічна адаптація другокласників до навчання в 

школі» 

Мета: дослідження особливостей адаптації до школи та ознак 

дезадаптації учнів-другокласників. 

Завдання-дослідження: 

Основні: 

1. Виявити рівень мотивації та адаптації дитини до школи; 

2. З’ясувати особистісні труднощі; 

3. Виявити ознаки дезадаптації. 

В межах даного обстеження використовуються наступні 

психодіагностичні методики: 

1. Назва методики: Анкета для оцінювання рівня шкільної мотивації й 

адаптації. 

Досліджує: рівень мотивації та адаптації дитини до школи. 
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2. Назва методики: Що мені подобається в школі. 

Досліджує: рівень шкільної адаптації. 

1.«Анкета для оцінювання рівня шкільної адаптації» 

Форма проведення: індивідуальна і групова. 

     Із семилітками – індивідуальна або в малій групі, із восьмилітками – 

групова, але в групі не більше 15 чоловік (важливо, щоб діти вміли 

орієнтуватися на аркуші паперу  і добре знали числа від 1 до 10). Час 

проведення 10-15 хвилин. 

Інструкція для дітей: На запитання відповідати «так» або «ні». В анкеті 

немає «правильних» відповідей. Відповідайте так, як ви почуваєте». 

Інструкція для вчителя: Для проведення групового анкетування 

необхідно заздалегідь підготувати бланки з номерами запитань, підписані 

прізвищами учнів. Під час анкетування психолог зображує на дошці в клітинку 

такий самий бланк, як у дітей, і перед кожним запитанням показує на ньому, де 

саме потрібно ставити відповідь. З учнями, що відповіли на всі запитання 

тільки позитивно або тільки негативно, а також на бланках, на яких є зсуви 

відповідей щодо номерів запитань, необхідно провести повторне опитування 

індивідуально. 

Запитання анкети: 

1. Тобі подобається в школі? 

2. Вранці, коли ти прокидаєшся, ти завжди з радістю ідеш до школи? 

3. Якби вчитель сказав, що завтра у школу необов’язково йти всім учням, ти 

пішов би до школи? 

4. Чи сподобалось тобі, якби у тебе не було б якогось уроку? 

5. Чи хотів би, щоб тобі не задавали завдання додому? 

6. Чи хотів би, щоб у школі залишилися одні перерви? 

7. Ти часто розповідаєш про школу батькам? 

8. Ти хотів би, щоб у тебе був інший вчитель? 

9. У тебе в класі багато друзів? 

10. Тобі подобаються твої однокласники? 
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Обробка результатів. 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Так 3 3 3 0 0 0 3 0 3 3 

Ні 0 0 0 3 3 3 0 3 0 0 

Інтерпретація. 

25-30 балів – високий рівень шкільної адаптації. 

20-24 бали – середній рівень 

15-19 балів – зовнішня мотивація. 

10-14 балів – низький рівень. 

9 і менше балів – шкільна дезадаптація. 

    Висновок: Опитавши 5 дітей 2-го класу та проаналізувавши їхні 

відповіді, можна зробити висновок, що діти уже адаптовані до школи. Анкета 

показала, що у трьох учнів – високий рівень шкільної адаптації, а у двох – 

середній рівень. 

2.Методика «Що мені подобається в школі» 

Форма проведення: групова. 

Обладнання: аркуш білого паперу формату А4, простий олівець, гумка, 

кольорові олівці. Аркуш має бути розташований горизонтально. 

Інструкція для дітей: «Намалюйте, що вам подобається в школі» 

Інтерпретація.1.Невідповідність малюнка темі вказує на: 

 Мотиваційну незрілість дитини, відсутність у неї шкільної 

мотивації і перевагу в неї інших, найчастіше ігрових мотивів(у 

цьому випадку діти малюють машини, іграшки, візерунки) 

 Дитячий негативізм 

 Нерозуміння і неправильне тлумачення задачі. 

 2.За відповідності малюнків заданій темі враховується їх сюжет: 

 Навчальні ситуації свідчать про високу шкільну мотивацію, 

навчальну активність і наявність у школяра пізнавальних мотивів. 
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 Ситуації не навчального характеру із зовнішніми шкільними 

атрибутами властиві дітям з позитивним ставленням до школи, але 

зовнішньою мотивацією. 

 Ігрові ситуації в школі властиві дітям з позитивним ставленням до 

школи, але перевагою ігрової мотивації. 

Висновок: Опитавши другокласників, ми простежили, що діти активно 

малювали шкільні атрибути, ситуації, які з ними траплялись у школі, навіть, 

один учень зобразив свого вчителя на аркуші паперу. Це свідчить про високу 

шкільну мотивацію, навчальну активність, наявність у школяра пізнавальних 

мотивів та позитивне ставлення до школи. 

Висновок дослідження 

Адаптація до школи – це перебудова пізнавальної, мотиваційної та 

емоційно-вольової сфер дитини при переході до систематичного організованого 

шкільного навчання. 

Оптимальний адаптаційний період складає один-два місяці. Залежно від 

різних чинників рівень адаптації дітей до нових умов може бути різний: 

високим, нормальним і низьким. Головна роль у створенні сприятливого 

клімату в класі належить вчителеві. Йому необхідно постійно працювати над 

підвищенням рівня учбової мотивації, створюючи дитині ситуації успіху на 

уроці. Спільні зусилля вчителів педагогів,батьків, лікарів, шкільного психолога 

і соціального педагога здатні понизити ризик виникнення у дитини шкільної 

дезадаптації і труднощів навчання. 

____________________________________________________________________
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Поліщук  Т.І. 

магістр 

Хмельницький національний університет 

м. Хмельницький, Україна 

Ліквідація глобальної екологічної кризи є найважливішим завданням 

людства в ХХІ столітті. Через інтенсивне використання природних ресурсів та 

надмірне техногенне навантаження на біосферу в Україні склалася надзвичайно 

складна і напружена екологічна ситуація. Налагодження системного контролю 

за станом навколишнього середовища та здійснення заходів щодо його 

покращення є необхідним для вирішення екологічних проблем. Антропогенний 

вплив на зміну природних умов давно втратив локальний характер. 

В екологічному відношенні Україна є однією з найбільш неблагонадійних 

країн Європи. Внаслідок складної ситуації на сході України, держава опинилася 

перед новими викликами, пов’язаними з питаннями безпеки, подолання 

гуманітарної та економічної кризи тощо. Екологічні проблеми Донбасу 

негативно впливають на соціальну, економічну, гуманітарну, політичну сфери 

суспільного життя. Саме тому питання екологічної безпеки України, зокрема 

ситуація на сході, має досить вагоме значення у розгляді екологічних проблем. 

Мета дослідження полягає у вивченні та аналізі сучасного стану 

навколишнього середовища України та Донбасу, джерел забруднення та 

визначенні можливих шляхів поліпшення стану. 

Стан навколишнього середовища в Україні розцінюється як 

несприятливий, а в багатьох областях як критичний або близьким до такого.  

Головними причинами ситуації, що склалася на сьогодні є: достатньо 

високий і тривалий ступінь освоєння території, наявність різноманітного 

природно-ресурсного потенціалу, високий рівень індустріального розвитку, 

нераціональний і високий ступінь використання лісових і мінеральних ресурсів, 

високий рівень урбанізації, велика концентрація населення і виробництва в 

окремих районах, непомірний розвиток енерго-і ресурсоємних галузей, що 

забруднюють навколишнє середовище, недосконалі технології [1, c. 148].  
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Україна має найвищі серед країн СНД показники загальної 

завантаженості території всіма видами виробництва і населенням (в 3 рази 

вище норми по площі і по населенню). Негативні зміни у господарстві України 

відбуваються у всіх компонентах природного комплексу країни уже протягом 

багатьох десятиліть. 

До головних екологічних проблем України можна віднести: аварію на 

Чорнобильській АЕС; погіршення стану чорноземів України; надмірне 

забруднення повітря в виробничо-промислових районах; забруднення акваторії 

Чорного моря, в зв'язку з цим сірководневий шар наближається до поверхні; 

забруднення поверхневих водойм України; зникнення окремих видів флори та 

фауни, через їх винищення або погіршення умов перебування; підвищення 

рівня ґрунтових вод в містах і на зрошуваних землях [2]. 

В результаті Чорнобильської аварії була встановлена 30-кілометрова зона 

відчуження, населення цієї території було евакуйовано. Смуга найбільшого 

радіаційного забруднення простягнулася через Київську, Рівненську, 

Волинську, Івано-Франківську та інші західні області країни. 

Однією з гострих екологічних проблем є підтоплення, засолення і 

виведення з сільськогосподарського користування великих площ родючих 

ґрунтів дніпровськими водами. Забруднення поверхневих вод українських 

Карпат призведене нераціональним використанням водних ресурсів. 

Екологічні проблеми пов'язані з вугільною промисловістю. В результаті 

видобутку вугілля у шахтах виникають терикони. Через ведення гірських робіт 

відбувається порушення рівноваги гірських поверхневих мас, що призводить до 

провалів верхніх шарів земної поверхні. Погіршується якість підземних вод. 

Одночасно збільшується вміст отруйних речовин у поверхневих водах, 

збільшується мінералізація річок, що вкрай негативно впливає на стан і якість 

річкової води [3, c. 329]. 

Підприємства з виробництва чорної і кольорової металургії є основним 

джерелом забруднення атмосфери. Вони викидають велику кількість в 
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атмосферу оксидів азоту та сірчистого газу. Ґрунти надмірно забруднені 

свинцем, цинком, хромом і міддю.  

На Донбасі, Придніпров'ї та Прикарпатті склалася достатньо складна 

екологічна ситуація через концентрацію підприємств хімічної промисловості. 

Показник лісистості в нашій країні – близько 15%, тоді як в Європі він 

становить в середньому 45-30%. В Україні ведеться інтенсивна вирубка лісів, 

яка не завжди компенсується новими посадками. Цим знищуються природні 

очисники атмосферного повітря, змінюються кліматичні та гідрогеологічні 

умови місцевості. 

В Україні розорано близько 60% земель, в Європі цей показник становить 

20-40%. Це призводить до зниження родючості ґрунту за рахунок виснаження, 

втрати родючого шару гумусу при вивітрюванні і водної ерозії. На всій 

освоєній площі застосовують добрива і пестициди, тому майже 40% 

сільськогосподарських земель відносяться до забруднених. Для запобігання 

ерозії орних територій потрібно створювати лісозахисні смуги, що вже давно не 

практикується. Не зберігаються і раніше створені лісопосадки (їх залишилося 

лише 50%) [4]. 

Сьогодні вода з 70% річок і водосховищ в нашій країні не придатна до 

вживання і не відповідає нормам за жодним показником. Більше тисячі 

населених пунктів не можуть використовувати місцеві джерела води. 

Водоймища не чистяться, в них розмножуються синьо-зелені водорості, що 

витісняють все живе. Риба вимирає цілими видами - поголів'я за останні 

десятиліття зменшилися в 100 раз, зникають навіть жаби. 

З моменту окупації окремих територій Донецької і Луганської областей, 

Україна не має можливості фізично вплинути на екологічну ситуацію, яка там 

склалася. 

Однією з таких проблем, зокрема на території «ЛНР», постало питання 

про екологічну безпеку регіону. Причиною є  запущені, затоплені шахти, 

руйнування відстійників і шлам накопичувачів на виробництвах, а також мале 
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(або зовсім відсутнє) фінансування окупаційним урядом в сферу охорони 

природи і екологічну безпеку. 

До початку конфлікту в Донецькій і Луганській областях 

розташовувалося близько 4500 потенційно небезпечних промислових об’єктів. 

З 2014 р. по 2017 р. на підприємствах даного регіону зафіксовано понад 500 

випадків порушень штатної діяльності та аварійних ситуацій, частина яких 

пов’язана з потенційною небезпекою для населення і навколишнього 

середовища [5, c. 12]. 

Внаслідок проведення бойових маневрів або військових навчань, 

будівництва фортифікаційних споруд, вибухів та згорання боєприпасів, 

відбувається порушення поверхневого шару ґрунтів. Ускладнено необхідністю 

використання земель рекультивації, розмінування територій та знешкодження 

боєприпасів, пошкоджених унаслідок бойових дій. 

У 2014 році кількість підприємств скоротилось незначно – на 130 

об’єктів. Така цифра спочатку виглядає не зовсім коректною, бо тільки в 

Донецькій області об’єктів стало менше на 376, а в Луганській – на 356. Проте, 

в інших областях кількість промислових підприємств збільшилася. Наприклад, 

у Вінницькій області – на 45 об’єктів, Дніпропетровській – на 88, в 

Житомирській – на 60, в Запорізькій – на 123, Полтавській – на 126, 

Тернопільській – на 51, Харківській – на 102 промоб’єктів, які здійснюють 

викиди в атмосферу, стало більше всюди, крім Донбасу і Одеської, Рівненської 

та Херсонської областей [4]. 

Лідером за кількістю викидів рахується Донецька область, але Луганська 

після окупації її частини втратила цей статус. Тепер в трійку також 

входитьДніпропетровська та Івано-Франківська області. За ними слідують 

Запорізька та Вінницька області. З 2016р. на людину припадало 72,1 кг викидів. 

Всього ж атмосфера отримала від промпідприємств 3078,5 тис. тонн шкідливих 

речовин [2]. 

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в 2016 році 

концентрація оксиду вуглецю, діоксиду азоту, сірководню, фенолу, фтористого 
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водню, хлористого водню і формальдегіду перевищувала норму в 20-76% міст, 

де проводилися спостереження. Наприклад, оксид вуглецю в Слов’янську 

перевищував норму в 4,8 разів, діоксид азоту в Вінниці – в 8,6 рази, фенолу в 

Краматорську – в 4,5 рази, формальдегіду в Ужгороді – в 4,9 рази. 

Таким чином, за десять років промислових підприємств в Україні стало 

навіть більше, але кількість шкідливих викидів в атмосферу все-таки 

зменшилася. Після окупації Донбасу з п’ятірки лідерів по забрудненню вийшла 

Луганська область. Також, якщо до 2013 року головними ворогами екології був 

схід України, то тепер різниця між областями скоротилася. З тих чи інших 

викидів лідером можуть бути Івано-Франківська, Черкаська, Запорізька, 

Вінницька області. Якщо ж говорити про міста, то найнебезпечнішими є 

Кривий Ріг і Маріуполь. 

Оскільки всі екологічно несприятливі фактори є наслідком діяльності 

людини, вони проявляються там, де є місця докладання людського праці та 

велика щільність населення. Причому боротися з наслідками шкідливого 

впливу сучасного техногенного оточення – практично неможливо. 

Але, тим не менше, життя в регіоні, місті або селищі з небезпечним 

ландшафтом не слід розглядати як вирок. По-перше, при дотриманні 

природоохоронного законодавства, впровадженні сучасних технологій у 

виробництві, а також завдяки відповідальному ставленню громадян до 

екологічних проблем з часом ситуація може змінитися в кращий бік, як це 

сталося в країнах Європи. 

При вирішенні екологічних проблем у регіонах країни крім технічного 

переозброєння виробничого комплексу на основі впровадження новітніх 

наукових досягнень, енерго- і ресурсозберігаючих технологій, необхідно також 

враховувати можливості даної території при прийняті нових регіональних 

програм. Здійснення цих напрямів повинне базуватися на глибоких екологічних 

знаннях. Розв'язання регіональних проблем потребує мобілізації зусиль усіх 

урядових і неурядових організацій, вчених, виробників, господарських і 

контролюючих органів, громадськості. 
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У порівнянні з 90-ми роками минулого століття відбулося поліпшення 

екологічної ситуації в Україні. Через закриття ряду виробництв індекс 

забруднення атмосфери по країні в цілому знизився в 3,5 рази, а в Донецьку, де 

він був найбільш високий, – в 6 разів. Однак військові дії на сході країни 

істотно підірвали загальний екологічний баланс, і сьогодні причиною 

заражених річок і брудного повітря стали вже не шкідливі викиди підприємств, 

а ворожі обстріли, мінування і бомбардування.  
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2017. – 88с. – Те ж [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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УДК 547                                                                                         Природничі науки 

 

СИНТЕЗ МОЛЕКУЛЯРНОГО ПІНЦЕТУ НА ОСНОВІ ЗАМІЩЕНОГО  

3-ГІДРОКСИФЛАВОНУ ДЛЯ ДЕТЕКЦІЇ АТФ 

Бугера О.І.,  

аспірант кафедри органічної хімії 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

Пивоваренко В.Г., 

професор кафедри органічної хімії 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна  

Ружило І.М., 

студент хімічного факультету 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

Більшість внутрішньоклітинних процесів, що супроводжуються 

виділенням вільної енергії, пов’язані з розпадом аденозин-5'-трифосфату 

(АТФ). Хімічна, механічна, осмотична та електрохімічна робота в клітинах 

виконується переважно саме за рахунок енергії гідролізу АТФ. Також він є  

однією з вихідних сполук у синтезі таких сполук як ДНК та РНК. Тому 

розробка молекулярних пристроїв для реєстрації його локальної концентрації 

під час перебігу біологічних процесів є доволі актуальною. Труднощі 

виникають внаслідок накладання просторових і часових обмежень та жорстких 

вимог до селективності визначення АТФ на фоні інших нуклеозидфосфатів, 

присутніх у середовищі [1]. 

В розчині АТФ існує переважно у формі чотиризарядного аніону, що не 

можна не брати до уваги в дизайні флуоресцентних зондів для його селективної 

детекції. Окрім електростатичних взаємодій, зв’язування АТФ із зондом 

забезпечують π-π стекінгом, водневими зв’язками та іон-дипольними 
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взаємодіями. Саме за таким принципом було розроблено значне число 

молекулярних флуоресцентних зондів. Перевагою такого класу сполук як  

3-гідроксифлавони в якості флуоресцентних зондів є їх відносна простота 

будови, висока селективність та амплітуда флуоресцентної відповіді на АТФ за 

фізіологічних умов [2].  

Метою даної роботи є синтез симетричного зонду з двома хромофорами 

на основі 3-гідроксифлавону та етилендиаміну для визначення АТФ у межах 

його фізіологічних концентрацій. 
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Будову та чистоту синтезованих сполук 2-5 було підтверджено методами 

1
Н-ЯМР спектроскопії та мас-спектрометрії. 
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УДК 502             Природничі науки 

 

ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ДНІПРОВСЬКО-КАМ'ЯНСЬКОЇ 

АГЛОМЕРАЦІЇ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Суматохіна І.М., 

кандидат геологічних наук 

доцент кафедри фізичної та економічної географії, 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

м. Дніпро, Україна 

Білашенко О.Г., 

кандидат геологічних наук, 

заступник начальника управління  

охорони навколишнього середовища, 

Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради 

м. Дніпро, Україна 

Постановка проблеми. Для України, яка на теперішній час перебуває у 

складній політико-економічній ситуації, надзвичайно важливим є спрямування 

зусиль на швидкі різновекторні зміни суспільного життя. Одним із 

найважливіших векторів є масштабні внутрішні перетворення середовища 

життєдіяльності населення, особливо того, яке знаходиться на території 

екологічно напружених та техногенно навантажених регіонів - великих 

промислово-міських агломерацій.  

Слід зазначити, що в сучасний період природоресурсний потенціал 

України використовується недостатньо раціонально. У регіонах країни склалася 

незбалансована структура природокористування та управління ресурсами, яка в 

цілому є неефективною і екологічно небезпечною. 

Досі залишаються недостатньо опрацьованими напрямки переходу 

природокористування на принципи сталого розвитку, орієнтованого на 

комплексне раціональне використання для забезпечення ефективної 
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життєдіяльності суспільства. Цільовими установками є розробка стратегічних 

пріоритетів екологічно збалансованого природокористування, побудова 

інноваційної моделі розвитку природокористування, спрямованої на, 

обґрунтування стратегічних напрямів і конкретних заходів щодо попередження 

можливих негативних природно-техногенних наслідків, а також 

концептуальних напрямів державного впливу на процеси модернізації 

природно-ресурсної сфери, здатних, зокрема, забезпечити поліпшення стану 

навколишнього середовища. 

Дослідженнями природно-ресурсного потенціалу для рекреації в Україні 

займалися такі вчені, як В.І. Азар, М.Г. Ігнатенко, Н.Л. Крачило, О.О. Бейдик, 

М.С. Нудельман, М.Д. Пістун, В.П. Руденко, О.І. Шаблій та багато інших. 

Однак, проблема оцінки природних складових міських екосистем для 

подальшого розвитку короткострокового відпочинку населення промислових 

регіонів потребує більш детального розгляду. 

Мета даного дослідження – проаналізувати особливості та перспективи 

залучення природних ресурсів для створення рекреаційних локацій на території 

Дніпровсько-Кам'янської промислово-міської агломерації. 

Результати досліджень. Дніпровсько-Кам'янська агломерація є яскравим 

прикладом регіонів, де велика кількість людей (близько 1,5 млн. чол.) 

знаходиться в надзвичайно несприятливих екологічних умовах, обумовлених 

функціонуванням численних виробництв важкої промисловості (паливної, 

металургійної, хімічної тощо) і автомобільного транспорту. Нерівномірне 

техногенне навантаження сформувалося внаслідок історичної приуроченості 

більшості об’єктів промисловості до регіонів видобутку корисних копалин. 

Згідно аналізу статистичної державної інформації щодо кількості накопичених 

відходів можливо зробити висновок, що найбільше залишкове техногенне 

навантаження сформоване на території Дніпрово-Кам'янської агломерації 

(табл..1).  
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Таблиця 1 Ранжування регіонів за кількістю накопичених відходів  в 

Україні за період 2000 - 2017 рр 

Тип відходів/ 

Регіон 

Небезпечні відходи 

Звалища 

Від 

діяльності 

ЯПЦ 

Від 

видобувно

ї 

діяльності 

1 

класу 
2 класу 3 класу 4 класу 

Дніпрово-

Кам'янська 

агломерація 

2 2 1 1 2 1 1 

В середньому 

по інших 

регіонах 

1 3 2 3 1 - 3 

 

Тому для підтримання фізичного й психологічного стану населення вкрай 

необхідно розвивати різні види рекреації та туризму на основі використання 

місцевих природних ресурсів.  

Агломерація розташована на обох мальовничих берегах річки Дніпро та її 

приток, що позитивно впливає на сприйняття окремих форм та елементів 

природного й архітектурного рельєфу як туристичних атракцій.  

Рельєф відзначається помітною контрастністю. Правобережна, височинна 

частина агломерації, слабкогорбиста, хвиляста. Має більші показники 

вертикальної та горизонтальної розчленованості, а лівобережна – 

характеризується спокійним низовинним характером. Залишилися форми 

природного та антропогенно-трансформованого рельєфу, зокрема, заплава, 

надзаплавні низькі та середні тераси Дніпра, численні річкові острови, миси, 

піщані масиви, орільські плавні, які поєднуються з лісовою та лучною 

природною рослинністю і формують унікальне пейзажне різноманіття, 

створюють благотворну і заспокійливу дію на психофізичний стан людини.  

На території агломерації нараховується 17 балок (Тунельна, 

Красноповстанчеська, Рибальська, Аптекарська, Зустрічна, Сажівка, Самишина 

та інші) та понад 40 ярів, загальна довжина яких більше 130 км. По території 

яружно-балочних систем проводяться екскурсійні пішохідні маршрути, серед 

яких найулюбленіші маршрути «Балка Сажівка», «Злота осінь в Самишиній 

балці», «Біла балка» та інші. Балочні системи агломерації активно 



30 
 

використовуються для проведення етнофестів, спортивних змагань, фестивалів 

здорового образу життя тощо. Також проводяться навчальні екскурсії для 

студентів закладів вищої освіти та учнів шкіл в цілях вивчення геолого-

геоморфологічних особливостей регіону (граніти архейсько-протерозойського 

віку поблизу пішохідного мосту на о. Монастирський, виходи гранітів 

«баранячі лоби» у б. Біла, стратотип антропогенових відкладів у б. Сажівка), 

умов розвитку небезпечних екзогенних процесів, зокрема зсувних (б. Тонельна, 

б. Рибальська, б. Самишина). 

Велике значення для рекреації мають гідрологічні об'єкти - Дніпровське й 

Дніпродзержинське водосховища з піщаними міськими пляжами, Дніпро з 

численими островами та намитими косами, Самара та Оріль, а також малі – 

Кільчень, Шиянка, Татарка та інші.   

Водні об’єкти домінують в ландшафті лівобережної частини агломерації, 

мають яскраво виражений туристично-атракційний ефект. Виділяються 

численні лінійно витягнуті озера – залишки давньої Протовчі. Аналіз 

іконографічного контенту мережі Інтернет свідчить, що окремі водні об’єкти 

використовувалися тривалий час для відпочинку місцевих мешканців, а нині 

мають значний рекреаційний потенціал і приваблюють значну кількість 

туристів (рис. 1).  

 

а) берег Дніпра (початок ХХ ст.),      б) намивний гребний канал      в) лісові 

та аквальні об'єкти нині території парк Т.Г. Шевченка     (70-ті роки ХХ ст.)                     

лівобережжя Дніпра 

 

 

Рис. 1. Архівні зображення (а, б) та супутникова карта (в) 

водно-рекреаційних об’єктів на території міста Дніпро [1] 
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Мальовничі пейзажі прибережної зони міста і створена 

велоінфраструктура сприяли розробці одного з найпопулярніших 

веломаршрутів по набережній вздовж Дніпровського водосховища. Акваторії 

водосховищ активно використовуються для яхтингу, дайвінгу та інших видів 

водного спорту.  

Лісові та степові ландшафти заплав і балок приваблюють туристів, 

сприяють розвитку активних видів рекреаційної діяльності з оздоровчою 

(пішохідні і велосипедні прогулянки, спортивні змагання, а також збирання 

грибів, першоцвітів, лікарських рослин тощо) метою. Значний рекреаційний 

потенціал мають об’єкти природоохоронного фонду. На території Дніпрово-

Кам’янської агломерації та в її найближчому оточенні розташовані такі 

природоохоронні об’єкти: загальнодержавного значення – Дніпровсько-

Орільський заповідник, Кільченський ландшафтний заказник, урочище Яцево, 

ботанічний сад ДНУ імені Олеся Гончара, пам’ятка садово-паркового 

мистецтва  парк імені Тараса Шевченко; місцевого значення – геологічна 

пам’ятка природи «Гранітні склі», Краснопільський заказник. Нещодавно 

оголошено створення нового регіонального ландшафтного парку «Дніпрові 

пороги», межі другої проектної частини якого підійдуть до межі міста Дніпро. 

Ці об’єкти створюють ресурсну базу розвитку екотуристичних маршрутів, та є 

туристичними атракціями для мешканців агломерації та туристів інших 

регіонів України (рис. 2.).   

Дачні масиви, розташовані в межах агломерації та її найближчому 

оточенні, суттєво підсилюють рекреаційний потенціал регіону і забезпечують 

розвиток найпоширенішого виду внутрішнього рекреаційного туризму – 

дачний, який передбачає щотижневий відпочинок, фізичне й психологічне 

відновлення організму людини.   

Для збереження та пошуку нових місць рекреаційного туризму необхідно 

проводити моніторингові дослідження щодо геоекологічного стану територій. 

Для вирішення цих завдань можливо використання геофізичних методів, що 

при дослідженні верхньої частини розрізу (ВЧР) у комплексі з іншою 
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інформацією щодо тектонічної та геологічної будови, гідрогеологічного 

режиму та ін. дозволяє оперативно, не порушуючи цілісності породного масиву 

ВЧР досліджувати розповсюдження забруднення у геологічному середовищі 

від промислових об’єктів. 

а)                                                                   б)      

  

 

 

 

 

 

Рис. 2. Навчальні туристичні маршрути: а) тур вихідного дня для дітей 

«Біла балка» з вивчення виходів гранітів «баранячі лоби», б) навчальний 

маршрут по регіональному ландшафтному парку «Дніпрові пороги» для 

студентів геолого-географічного факультету ДНУ імені Олеся Гончара 

 

Багаторічний досвід використання геолого-геофізичних методів при 

вирішенні інженерно-екологічних завдань є основою для проведення 

геоекологічного картування територій. Важливим етапом при цьому є фізико-

геологічне моделювання геоекологічного впливу промислових об’єктів. 

Геолого-геофізичне картографування з урахуванням тектонічної будови 

території дозволить визначити та спрогнозувати пріоритетні напрямки та зони 

впливу промислових об’єктів для збереження рекреаційного потенціалу 

території. 

Висновки. Отже, Дніпровсько-Кам’янська агломерація має значний 

природно-ресурсний потенціал (ресурси багатоцільового призначення – 

поверхневі води, балочні, заплавні та лісові ландшафти; природоохоронні 

території та об’єкти) для розвитку різнях видів рекреації (наприклад, 

короткострокових дитячих, молодіжних та сімейних подорожей в пізнавальних, 

навчальних та оздоровчих цілях). Однак природно-рекреаційний потенціал 
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регіону використовується недостатньо і потребує ґрунтовної оцінки для 

винайдення нових можливостей оптимізації його використання. Моніторингові 

дослідження з використанням геофізичних методів дозволять визначити та 

спрогнозувати пріоритетні напрямки та зони впливу промислових об’єктів для 

збереження рекреаційного потенціалу території. Перспективним є створення 

рекреаційних локацій на основі залучення нових природних об’єктів (островів, 

озер, відпрацьованих гранітних кар’єрів тощо) та розробки нових екомаршрутів 

(велосипедних, катерних) по ділянкам з природними та природно-

антропогенними ландшафтами приміської зони. 

Література: 

1. Архівні фотографії Дніпропетровська. – [Електронний ресурс]. – 

Спосіб доступу:  http://artkostyuk.com/history-dnepr/fotografii-dnepra-50-80.html 

2. Сайт регіонального ландшафтного парку «Дніпрові пороги». – 

[Електронний ресурс]. – Спосіб доступу:  http://porohy.org/news  

3. Сайт туристичного клубу «Тропа». – [Електронний ресурс]. – 

Спосіб доступу:  https://www.tropa.dp.ua/extreme/weekend/balka.html 
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ЗМІНА ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ ПІД ВПЛИВОМ 

ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ 

 

Юрченко Д.Ю., 

викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини 

Івано-Франківський національний медичний університет 

м.Івано-Франківськ, Україна 

Військові дії супроводжуються значним навантаженням на ґрунтовий 

покрив, який проявляється у процесах деградації його властивостей. Зокрема, 

функціонування підрозділів збройних сил пов'язане із необхідністю використання 

значної кількості колісного та гусеничного транспорту. При цьому ореол 

http://artkostyuk.com/history-dnepr/fotografii-dnepra-50-80.html
https://www.tropa.dp.ua/extreme/weekend/balka.html
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пошкодження ґрунтового покриву має набагато більші розміри, у порівнянні із 

іншими видами діяльності з використанням важких транспортних засобів 

(розвідка та розробка родовищ корисних копалин, будівництво, обробка 

сільськогосподарських угідь) через специфіку маршрутів пересування техніки під 

час військових дій. 

Машинна деградація ґрунту — комплекс шкідливих наслідків масованого 

впливу на неї ходових систем машин та їх робочих органів. До неї відносять 

надмірне ущільнення ґрунту і винищення ґрунтових мікроорганізмів, порушення 

структури, активізація водної та вітрової ерозії.  

Інтенсивне застосування важкої техніки призводить не тільки до 

руйнування структури орного шару, але і до ущільнення глибоких горизонтів 

ґрунту, а якщо ущільнення відбулось до глибини 50-70 см, то така щільність не 

відновлюється до оптимальних величин. Основна частка техногенного 

ущільнення пов'язана із експлуатацією колісної (вантажівки, тягачі, 

бронетранспортери) та важкої гусеничної техніки (гусеничні тягачі, танки). Тиск 

на ґрунт БТР-70 становить мінімум 1,07 кг/кв.см., для БТР-80 та БТР-3 цей 

показник становить від 1,77 кг/кв.см. до 2,3 кг/кв.см. Гранично допустима норма 

тиску не повинна перевищувати 1,5 кг/кв.см. 

Щільність ґрунту впливає на чисельність мікроорганізмів та на біологічну 

активність ґрунту загалом. Нормальний газообмін порушується при щільності 

більше 1,45 г/куб.см. Починає проявлятися анаеробіозіс як наслідок зменшення 

кількості макропор і великих капілярів, пригнічується дифузія повітря і газообмін 

між ґрунтом і атмосферою. У ґрунтах різко знижується вміст кисню. Змінюється 

напрямок біологічного перетворення речовин, пригнічується розкладання 

органічної речовини. 

Важливим аспектом машинної деградації ґрунтів є механічне руйнування 

ґрунтових агрегатів у поверхневих шарах, яке сприяє прояву дефляції та водної 

ерозії. У суху погоду при пересуванні БТР по ґрунту утворюється до 15 кг пилу на 

1 км шляху. Ґрунт ущільнюється колесами, ґрунтові агрегати руйнуються, що 

сприяє вітровій та водній ерозії. Важка колісна техніка (тягачі) створюють в 3-4 
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рази більше пилу, ніж гусеничні. Водночас важка гусенична техніка через 

особливості ходової частини та трансмісії сприяє більш інтенсивному 

руйнуванню дернового шару та створенню ділянок лінійної ерозії ґрунту. 

Дослідження структурних особливостей цілинних ґрунтів свідчить про доволі 

високий вміст водотривких агрегатів — до 80%, тобто структурний стан таких 

ґрунтів дуже добрий. На ділянках з проявами машинної деградації ґрунту 

кількість водотривких агрегатів зменшується до 5-10%, що вказує на вкрай 

незадовільний стан ґрунтової структури. 

Різні рослини неоднаково реагують на ступінь ущільнення ґрунтового 

профілю. До деякої міри переносять ущільнення кореневого шару соняшник, 

люцерна, рис, слива, вишня. Необхідно відзначити, що всі сільськогосподарські 

культури сприяють розпушуванню ґрунтової маси. Особливо ефективні 

багаторічні трави і соняшник. Самосів протягом тривалого часу дає стабільний 

приріст біологічної маси. Безплужне розпушування і заорювання пожнивних 

решток зменшує щільність ґрунту. Крім того стебла трав'янистих рослин, заорані 

на глибину формують штучні пори і ефективні при відновленні навіть повністю 

зруйнованих ґрунтових структур. Це перешкоджає утворенню на поверхні грунту 

суцільної кірки, покращує водопроникність, підвищує вологоємність і 

повітрообмін, що сприяє відновленню вмісту в них органічної речовини, 

формуванню водотривких агрегатів. 

У процесі експлуатації військової техніки можливе просочування різних 

експлуатаційних рідин, дизельного палива, мастил, які, потрапляючи у ґрунт, 

підґрунтові води, водойми, спричинюють їх забруднення. Органічні сполуки, 

що містяться в нафтопродуктах, утворюють стійкі суспензії, що не осідають. 

Взаємодія цих суспензій з ґрунтом призводить до підсилення ефекту машинної 

деградації. У ґрунтах, просочених нафтопродуктами, відбувається диспергація 

структурних елементів, знижується водопроникність, витісняється кисень, 

порушуються мікробіологічні та біохімічні процеси, зростає співвідношення 

C:N. Водночас зменшується вміст рухомих форм фосфору та калію. Внаслідок 

цього погіршується водний, повітряний та поживний режими, порушується 
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кореневе живлення рослин, гальмується їх ріст і розвиток, спричинюється 

загибель. Зниження врожайності прогресує із збільшенням забруднення. У 

модельних дослідах  при вмісті нафтопродуктів у кількості 1% від маси ґрунту 

збір сухої речовини знижувався на 30 %. При вмісті нафтопродуктів понад 2 % 

маси ґрунту в ньому відбувається низка незворотних змін, що порушують 

взаємодію в системі ґрунт — рослина. 

Отже, найбільш небезпечним ефектом машинної деградації ґрунту  є 

ущільнення кореневого шару. На щільних ґрунтах різко погіршуються водний 

режим і газообмін, знижується біологічна активність. У сукупності із 

забрудненням нафтопродуктами це призводить до повної втрати родючості 

ґрунту. 

____________________________________________________________________ 

         Соціологічні науки 

 

«БРЕНДОВІ ВІЙНИ» ЯК ОДНА З НАЙГОЛОВНІШИХ  PR-СТРАТЕГІЙ 

ПРОСУВАННЯ БРЕНДІВ 

Агєєнко О.І., 

студентка інституту бізнесу, економіки та менеджменту 

Національний технічний університет 

 «Харківський політехнічний інститут» 

м. Харків, Україна 

 

Для власників брендів PR – це діяльність, яка направлена на встановлення 

взаємовигідних відносин між їх організацією та суспільством, від якої залежить 

належне функціонування цієї організації та успіх у просуванні їх автопродукції. 

Їх PR зв’язано з різноманітними акціями, рекламними кампаніями, агітаційною 

діяльністю та маркетингом. PR-стратегії у просуванні автопродукції є певним 

технологічним циклом – кінцеву послідовність процедур та операцій. Мета PR-

стратегій набагато ширша, ніж  залучення покупців та продаж відповідного 

товару, а саме просування самої організації. Сьогодні для будь-якої організації 
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на першому місці стоїть імідж, а не прибуток. Саме тому багато відомих 

брендів обирають таку стратегію, щоб висміяти недоліки своїх конкурентів та 

показати свої переваги над ними. Така стратегія називається «Війна брендів». 

Війна конкуруючих брендів –не просто війна торгових марок, це також 

війна ідеологій та способів життя. Намагаючись завоювати ринок 

збуту,  бренди не готові миритись з успіхом конкурентів. Саме тому вони 

використовують різні методи: від самих нешкідливих до більш серйозних, які 

спроможні викликати великий конфлікт двух брендів торгового світу. 

Цю стратегію використовують бренди, в яких існує конкретна тактика – 

антиреклама лідерів-конкурентів, що направлена на знищення їхнього іміджа. 

Чорний PR не прийнятний для бізнесу, але також існують такі види атак, які 

відповідають нормам ділової етики. [1] 

Найагресивніший вид війни, направлений на повне знищення конкурента, 

це коли атрибути лідера-конкурента зв’язуються за негативних моментів з 

антицінностями: економність, наприклад, викласти як жадність, дешевизну як 

відсутність якості, традиційність як архаїчність. Це можна назвати 

антиемоціонуванням та антипозиціонуванням. Такі методи використовуються 

поки тільки в політиці. Варто ще раз відмітити, що атрибути нейтральні, якістю 

наділяють товари тільки розробники ідеологій. Нічого не значющий 

ідентифікаціонний символ, в якому шляхом позиціонування та емоціонування 

закладена особлива цінність, легко може стати символом. [2] 

Удар повинен наноситись у напрямку однієї заявленої цінності, вибір якої 

визначається лише масштабом атакуючого. Маленька фірма, локальний бренд 

можуть розраховувати тільки на флангові атаки по відношенню до лідера – 

тобто, їм доводиться шукати якусь деталь, несуттєву для бренду та 

паразитувати на ній, при цьому впливаючи на вузький сегмент, щоб не 

викликати сильний удар у відповідь. [4] 

Наносячи удари, великі фірми, ставлять під сумнів існування  конкурента, 

або хоча б головну перевагу конкурента. Бренд, що конкурує, може атакувати 

цілі спільноти виробників, які об’єднані спільною цінністю. Умовою війни 

http://prmaster.su/brand/istoriya-logotipov-avtomobilnyh-brendov-nelegkiy-put-dlitelnoy-evolyucii_63.html
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обов’язково повинне бути протиставлення атакуючого лідера – як лідера, у 

якого немає недоліків, які є у лідера, який атакується. У цьому випадку, суть 

війни втрачається, тому що треба «побити» недруга, «взяти трофеї», 

переманити його покупців, частину його ринка. Треба усвідомлювати, що 

атаки, що направлено на сильный бренд, надзвичайно небезпечні, атакуючий 

може зазнати поразки, адже відмінну думку споживача не дуже легко 

зруйнувати та покупець буде. При цьому атака на успішний бренд вимагає 

значних витрат, війну бюджетів, а якщо бренд, який атакують, надзвичайно 

сильний, то атаки практично неможливі. [3] 

Безжалісна конкуренція – одна з основ ринкової економіки. Сьогодні 

генеральні директори сваряться у Twitter, digital-маркетологи б’ються за 

стрічки новин користувачів Facebook, а юристи, які захищають інтелектуальну 

власність, ведуть війну з порушниками шляхом  патентних бюро. Хоча 

конкуренція залишилась такою ж, зброя змінилась. У випадках деяких 

компаній зброя прийняла форму жорстокого суперництва. [2] 

Таким чином, можна ствердити, що ця стратегія є досить дієвою. Кожен з 

брендів, які беруть участь у цій «війні», отримує свою частку уваги з боку 

суспільства та представників ЗМІ. Такий вид стратегії ніколи не залишиться 

непоміченим на неоціненим. Беручи участь у «війні» брендів слід пам’ятати 

про відповідь з боку конкурентів. Боротьба за увагу покупця народжує 

креативи, за рівнем впливу набагато сильніші, ніж звичайна реклама. Тут немає 

тих, хто програв – свою частку слави й уваги отримає кожен. 

Література: 

1. Девід Д’Алессандро. Війни брендів. – С.-ПТБ.: Пітер, 2002. – 221 с. 

2. Траут Джек. Великі бренди – великі проблеми. Вчіться на чужих 

помилках. – С.-ПТБ.: Пітер, 2002. –240 с. 

3. Доронін А.И. «Бізнес розвідка». М.: «Ось-89»,- 2003. - 287 с. 

4. Віхров А.Н. Бренд в системі сучасного маркетингу: концептуальні 

основи  політичної практики. Автореф.дис. канд. політ.н. М.:РАГС, 2005,179 с.  
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Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 

Науковий керівник: Яворовська Любов Миколаївна 

кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри загальної психології факульетту психології 

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 

м. Харків, Україна 

Конфлікт – це зіткнення протилежно спрямованих, несумісних один з 

одним тенденцій у свідомості окремо взятого індивіда, в міжособистісних 

взаємодіях або міжособистісних стосунках індивідів або груп людей, пов'язане 

з гострими негативними емоційними переживаннями. Будь-які організаційні 

зміни, суперечливі ситуації, ділові та особистісні відносини між людьми 

нерідко породжують конфліктні ситуації, які суб'єктивно супроводжуються 

серйозними психологічними переживаннями. Сучасна психологія розглядає 

конфлікт не тільки в негативному, а й в позитивному ключі: як спосіб розвитку 

організації, групи і окремої особистості, виділяючи в суперечливості 

конфліктних ситуацій позитивні моменти, пов'язані з розвитком і суб'єктивним 

осмисленням життєвих ситуацій. 

У ході дослідження ми опросили за допомогою опитувальника «Характер 

взаємодії подружжя в конфліктних ситуаціях» Альошиної Ю.Є. [1] 30 сімейних 

пар із різним стажем шлюбу: до 10 років, від 10 до 20 років, від 20 років. Для 

отримання статистики та показників за цим опитувальником, ми 

використовували такі  методи: 
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 U-критерій Манна-Уітні. Даний метод використовується для оцінки 

відмінностей між двома незалежними вибірками за рівнем певної ознаки, 

виміряної кількісно. 

 Критерій Краскела-Уолліса. Він призначений для перевірки рівності 

медіан декількох вибірок. Цей критерій є багатовимірним узагальненням 

критерію Манна-Уітні. Критерій Краскела-Уолліса є ранговим, тому він 

інваріантний по відношенню до будь-якого монотонного перетворення шкали 

вимірювання. 

 Критерій Колмогорова-Смірнова. Використовується для перевірки 

гіпотези Н0: «випадкова величина x має розподіл F(x)». 

Ми зробили висновки, щодо сприймання та оцінки конфліктних тематик в 

усіх трьох групах: показник конфліктності тематики Проблеми відносин із 

родичами та друзями є найвищим, а найменші показники у тематик Прояв 

прагнення до автономії, Неузгодженість норм поведінки, Прояв ревнощів.  

Графік 1 

 

Показники суми рангів конфліктних тематик в усіх групах окремо 

Щодо відмінності між групами чоловіків та жінок, то значуща різниця є 

тільки у групі зі стажем шлюбу від 10 до 20 років за показником конфліктної 

тематики Розбіжності у ставленні до грошей. 
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Показники середнього рангу конфліктних тематик за критерієм 

Манна-Уітні у групі зі стажем шлюбу від 10 до 20 років 

Ще важливо зазначити відмінність між чоловіками трьох груп, що 

виявляється також у показниках конфліктної тематики Розбіжності у ставленні 

до грошей.  

Графік 3 

 

Показники середнього рангу конфліктних тематик у чоловіків за 

критерієм Краскела-Уолліса  

Щодо відімнності між трьома групами загалом, то вона є тільки за 

показником конфліктної ситуації Проблеми відносин з родичами та друзями. 
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Показники середнього рангу конфліктних тематик за критерієм 

Краскела-Уолліса 

Після проведення дослідження, ми прийшли до висновку, що сприймання 

та оцінка конфліктних тематик в усіх трьох групах така: показник Проблеми 

відносин із родичами та друзями є найвищими, а найменші показники у 

тематик Прояв прагнення до автономії, Неузгодженість норм поведінки та 

Прояв ревнощів. Щодо статистично значущої відмінності між групами 

чоловіків та жінок, то значуща різниця є тільки у групі зі стажем шлюбу від 10 

до 20 років за показником конфліктної тематики Розбіжності у ставленні до 

грошей. Відмінності між групами жінок не було виявлено. Відмінність між 

чоловіками трьох груп виявляється у показниках конфліктної тематики 

Розбіжності у ставленні до грошей. Також ми виявили, що усі три групи 

відрізняються за показником конфліктної ситуації Проблеми відносин з 

родичами та друзями.  

Література: 

1. https://vsetesti.ru/295/ 

2. Алешина Ю. Е. Удовлетворенность браком и межличностное 

восприятие в супружеских парах с различным стажем семейной жизни: дисс… 

канд. психол. наук. - М., 1995. - 250 с. 
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Мета: оцінити вплив соціальних мереж на людей, як змінюються 

вподобання людей та їх поведінка відповідно.  

Ключові слова: вплив, соціальні мережі, самопочуття,  

Постановка проблеми:  кількість соціальних мереж зростає а з ними і 

кількість користувачів. Люди ще більше часу витрачають на соціальні мережі. 

До прикладу, International Business Times повідомляє, що за останні п'ять років 

Instagram додавав в середньому 653 тис. 595 користувачів на добу. 

Очевидно,  що соціальні мережі змінюють нашу повсякденність 

докорінно. 

Доказом того, що соціальні мережі набирають популярності є статистичні 

данні.  40% усього світу користується соціальними мережами. 

 

 

Доля користувачів соціальними 
мережами в світі 

3млрд 

4,5 млрд 
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Саме ці соціально активні 40% людей витрачають приблизно 2 години на 

добу за для: обміну фотографіями, відео, повідомленнями, коментарями,  

враженнями тощо. 

За підрахунками Goldman Sachs, к кінцю  2018 року  Snapchat збільшить 

аудиторію з 178 до 221 млн людей, а це ріст у  24% .  

Mashable прогнозує, що користувачів у Twitter зросте з 330 до  400 млн 

человек, а це ріст у 21%. 

Разом з користувачами зростають витрати на соціальні мережі з боку тих, 

хто їх створював. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest и Snapchat. 

Якщо усереднити данні, то за квартал витрати зросли приблизно на 31%. 

 Найшвидший ріст у  Snapchat +73% та Instagram +55% за квартал. При 

этом функция Instagram Stories привлекает все новые бренды, и расходы в связи 

с этой категорией подскочили на 220% в годовом выражении. 

Позитивний ефект учасники соцопитування відчули тільки від YouTube, 

всі інші ресурси надавали на них негативний вплив. Порядок соц мереж від 

менш до більш негативною, згідно з даними дослідження, виглядає наступним 

чином: Twitter, Facebook, Snapchat і Instagram. Дані взяті з дослідження 

Королівським товариством охорони здоров'я Великобританії (RSPH). 

Але є і позитив. Відповідно до даних CNN, наприклад, Instagram виступає 

майданчиком для бізнесу, творчого потенціалу, моди, шоу-бізнесу та іншим 

талановитим людям. Цей внесок важко підрахувати. Але деяким легше 

монетизувати свою діяльність, заробляти на бізнесі, популяризувати себе. 

Від проведеного часу в соціальних мережах змінюється наше 

самопочуття. Що саме і в якій мірі, важко сказати, адже це відносно нове 

явище, яке вивчається, а всі статистичні данні змінюються з часом. Тому в 

наведеній нижче таблиці усі 10 факторів, розцінені як рівні за своїм впливом на 

людей. 
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Висновок 

Зрозуміло, що статистичних даних замало, щоб зробити коректний 

висновок і соціальні мережі змінюються швидше, ніж вчені встигають 

проаналізувати їх вплив на нашу повсякденність. 

Але наразі можна стверджувати, що ми самі наповнюємо віртуальний світ 

контентом, який вважаємо за потрібне, він відповідно впливає на наше 

самопочуття, самооцінку, тощо. І завжди потрібно пам’ятати, що якість нашого 

житті на пряму залежить від того, що ми робимо в реальному житті та 

віртуальному. 

Література: 
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ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
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студентка социологического факультета 

Одесского национального университета имени И.И.Мечникова 

г. Одесса, Украина 

 

Актуальность темы  исследования обусловлена прогрессивной 

направленностью возрастания рол корпоративной культуры и ее значимости в 

управлении организациями. Каждая успешная организация поддерживает ярко 

выраженную культуру, более подходящую ее целям и отличающую ее 

от иных компаний. 

Корпоративная культура существует в социальных организациях, 

которые в свою очередь интересуют многие общественные науки, главным 

образом, социологические и экономические, которые и определяют основное 

отношение к этому объекту изучения.  

Объектом исследования являются социальные организации (как 

носители корпоративной культуры) 

Предметом исследования следует считать корпоративную культуру в 

организациях  

Целью данной работы является исследование корпоративной культуры 

как элемента управления организацией. 

Особенности формирования и поддержания корпоративной культуры 

 Сформированная организационная культура - это результат 

взаимодействия желаний и целей основателей организации и базовых 

установок сотрудников, которые они выработали на базе предыдущего опыта. 

[1, с. 37].  

Формирование и становление корпоративной культуры определяется 

рядом факторов - существующим стилем работы, обычаями и традициями,  
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миссией и целями компании и т. д. Но все эти факторы во многом 

складываются на базе предыдущего опыта. 

 Определение целей организации - это нравственный вопрос, 

который должен решать руководитель. Р. Мертон акцентирует внимание, что 

этот нравственный выбор «во многом определяется системой ценностей, в 

рамках которых действует корпорация» [2, с. 126]. 

 На сегодняшний день множество организаций уделяют должное 

внимание  внутренней корпоративной культуре.  

Приходит осознание того, что сильная корпоративная культура способствует 

более эффективному функционированию и развитию организации. В 

формировании такой культуры важную роль играют корпоративные ценности. 

Они являются необходимым звеном эффективного функционирования 

корпоративной культуры, в следствии этого их изучение является актуальным и 

весомым. Впервые вопрос о воздействии системы ценностей на человека в 

профессиональной деятельности поставил М. Вебер, рассматривая ценность как 

установку той или иной исторической эпохи, как свойственное ей направление 

интереса[3]. 

 Исследуя феномен корпоративных ценностей, следует изучить 

понятие «ценность». Ценности - это то, что люди чтят, почитают и к чему 

стремятся.  

 Э. Дюркгейм рассматривает ценности как определенные идеалы, 

которые управляют поведением человека, за которыми стоят действующие и 

настоящие коллективные силы: «мы явственно ощущаем, что не являемся 

хозяевами наших оценок, что мы связаны и принуждаемы. Нас связывает 

общественное сознание» [4]. 

 Рассматривая культуру сквозь призму ценностных отношений, В. П. 

Большаков определяет культуру так: «Культура, на мой взгляд, - это обработка, 

оформление, одухотворение, облагораживание людьми окружающей среды и 

самих себя, своих разнообразных отношений, своей деятельности: ее 

процессов, целей, способов, результатов» [5]. 
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 Такое понимание культуры имеет много общего с пониманием 

корпоративной культуры, которую еще возможно рассматривать сквозь призму 

ценностных ориентаций. Среди ценностей общечеловеческой культуры 

существуют так называемые корпоративные ценности. Они представляют 

большую важность для нашего исследования. 

  Корпоративные ценности можно поделить на: ценности-цели и 

ценности-средства. К первым мы отнесем то, что В. А. Ядов назвал 

терминальными ценностями - интересная работа, материальный достаток, 

общественное признание, равные возможности для всех, возможность 

интеллектуально развиваться и так далее.  

  К ценностям-средствам мы отнесем так называемые 

инструментальные ценности, то есть те, которые определяют пути достижения 

целей: аккуратность, воспитанность, самоконтроль, ответственность, 

целеустремленность, честность, трудолюбие и так далее. 

 Все корпоративные ценности можно также разделить на 

социальные ценности : (лидирующее положение в своей организации,  

преданность занятию, активная жизненная позиция, карьерный рост, 

материальное благополучие); политические ценности (справедливое 

руководство, соблюдение иерархии в организации, порядок и дисциплина) и 

моральные ценности (дружба, добросовестность, справедливость, 

взаимоуважение, порядочность, взаимопомощь). 

 Но  представленная классификация является достаточно таки 

относительной и условной, так как корпоративная культура практически всегда 

является уникальной смесью отношений, ценностей, привычек, норм, традиций, 

форм поведения и ритуалов, свойственных только данной организации. 

 Стремление к общим ценностям способно объединять людей в 

группы, формируя мощную силу в достижении установленных целей. Кроме 

того, когда сотрудник какой-нибудь организации выполняет в ней 

определенную работу, он, как показывают исследования, нуждается 

комфортном психологическим климате. А для этого культурные ценности 
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данной организации должны соответствовать его собственным ценностным 

ориентациям. 

 Как абсолютно верно отмечает К. Клакхон, без ценностей «жизнь 

общества была бы невозможна; функционирование социальной системы не 

могло бы сохранять направленность на достижение групповых целей; 

индивиды не могли бы получить от других то, что им нужно в плане личных и 

эмоциональных отношений»[6]. Все это можно с уверенностью отнести и к 

корпоративным культурам: без единой системы ценностей организации, 

сотрудникам и руководству будет сложно достигать поставленных целей и в 

целом – организации устойчиво функционировать.  
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м. Дніпро, Україна 

Науковий керівник: викладач кафедри адміністративного 

та кримінального права  

юридичного факультету ДНУ ім. О. Гончара Моденко І.М. 

 

Одним із показників, що характеризують стан прав і свобод людини, є 

ступінь визнання й гарантованості державою права на свободу та особисту 

недоторканність в тих сферах державної діяльності, які пов’язані із 

застосуванням заходів примусу.  

У ст. 3 Загальної декларації прав людини зазначено право кожної людини 

на життя, на свободу та на особисту недоторканність, а у ст. 9 цієї ж Декларації 

вказано, що «ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або 

вигнання», бо кожна людина має право на захист з боку закону. Міжнародний 

пакт про громадянські та політичні права у ст. 9 встановлює права людини на 

свободу та особисту недоторканість[1]. Положення ст. 29 Конституції України 

[2] та статті 12 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК) 

[3] втілюють в собі міжнародно-правовий стандарт, що міститься у ст. 5 

Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод[4]. 

У кримінальному судочинстві недоторканність людини може бути обмежена не 

тільки її затриманням або арештом, а також при проведенні слідчих дій, 

застосуванні заходів кримінального процесуального примусу.  

Європейський суд з прав людини у рішенні по справі "Гарькавий проти 

України" від 18.02.2010 р. зазначив, що особа не може бути позбавлена або не 

може позбавлятися свободи, крім випадків, встановлених у п. 1 ст. 5 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод, а саме:  

а) законне ув’язнення особи після засудження її компетентним судом;  

b) законний арешт або затримання особи за невиконання законного 

припису суду або для забезпечення виконання будь-якого обов’язку, 

встановленого законом; c) законний арешт або затримання особи, здійснене з 

метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності 
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обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано 

вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі 

після його вчинення; d) затримання неповнолітнього на підставі законного 

рішення з метою застосування наглядових заходів виховного характеру або 

законне затримання неповнолітнього з метою допровадження його до 

компетентного органу;  

e) законне затримання осіб для запобігання поширенню інфекційних 

захворювань, законне затримання психічнохворих, алкоголіків або наркоманів 

чи бродяг; f) законний арешт або затримання особи з метою запобігання її 

недозволеному в’їзду в країну чи особи, щодо якої провадиться процедура 

депортації або екстрадиції.  

Цей перелік винятків є вичерпним, а тому цей факт можна визначити як 

гарантію, що нікого не буде свавільно позбавлено свободи. Отже, право на 

свободу та особисту недоторканність не є абсолютним і може бути обмежене, 

але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.  

Проблеми забезпечення права на свободу та особисту недоторканність 

залишаються актуальними в Україні й зараз. Європейський суд з прав людини 

визначив їх «як такі, що постійно констатуються Судом у справах проти 

України». Так, станом на 11 квітня 2013 року ЄСПЛ було винесено 81 рішення 

за статтею 5 Конвенції, в яких було встановлено 157 порушень.  

У справах щодо України ЄСПЛ визнавав порушення ч.1 ст. 5 Конвенції, 

наприклад, у таких випадках:  

– коли, по-перше, строк тримання заявника під вартою було продовжено 

прокурором, тоді як він не може вважатися незалежною посадовою особою, 

якій закон надає право здійснювати судову владу; по-друге, оскільки у період, 

коли заявник ознайомлювався з матеріалами справи, та в період з дати 

направлення справи до суду і до вирішення судом питання щодо запобіжного 

заходу, заявник тримався під вартою без відповідного рішення суду; по-третє, 

оскільки суд, продовжуючи строк тримання заявника під вартою, не надав 
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належного обґрунтування та не вказав визначеного строку такого тримання 

(рішення №40107/02 у справі «Харченко проти України» від 10.02.2011 року);  

– коли не існувало жодних законодавчих положень (у КПК чи інших 

нормативно-правових актах), які б передбачали, навіть шляхом посилання, 

процедуру щодо тримання особи під вартою з метою екстрадиції або 

застосування інших міжнародно-правових заходів правової допомоги у 

кримінальних справах (рішення №25978/07 у справі «Гарькавий проти 

України» від 28.02.2010 року);  

– коли дводенна затримка у звільненні заявника з-під варти не 

відповідала вимогам практики ЄСПЛ, оскільки лише декілька годин такої 

затримки можуть бути виправдані адміністративними формальностями 

(рішення №19246/10 у справі «Мокаллал проти України» від 10.11.2011 року);  

– у зв’язку з тим, що національне законодавство не передбачає 

процедури, достатньо доступної, чітко сформульованої і передбачуваної у 

своєму застосуванні, яка давала б змогу уникнути ризику свавільного тримання 

під вартою в очікуванні на екстрадицію (рішення №2440/07 у справі 

«Солдатенко проти України» від 23.10.2008 року та рішення №48068/06 у 

справі «Новік проти України» від 18.12.2008 року);  

– коли заявника тримали під вартою фактично як підозрюваного з метою 

відібрання у нього свідчень щодо вчинення злочину, використовуючи для цього 

адміністративне затримання і тим самим позбавляючи заявника відповідних 

прав; заявника тримали під вартою за відсутності будь-якого рішення суду; 

тримання заявника під вартою здійснювалось всупереч вимогам національного 

законодавства; рішення суду про тримання заявника під вартою не мали 

належного обґрунтування та визначеного строку застосування такого 

запобіжного заходу (рішення №42310/04 у справі «Нечипорук і Йонкало проти 

України» від 21.04.2011 року).  

Отже, на підставі викладеного зазначимо, що проблема забезпечення 

права на свободу та особисту недоторканість є однією з найпоширеніших в 

сучасній Україні, бо в деяких ситуаціях, при розгляді справ, суди приймають 
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рішення на підставі лише національного законодавства, при цьому порушуючи 

норми Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та інших 

міжнародних договорів. Тому, в тому разі, коли застосування закону може 

призвести до порушення прав людини, суд повинен керуватися нормами 

Конвенції, а також брати до уваги прецеденти ЄСПЛ. 
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 ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 
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студентка Факультету Права та Адміністрації  

Ягеллонський Університет  

м. Краків, Польща 

 

Однією з основних ознак будь-якої правової та демократичної держави є 

захист прав людини. На захист цих прав спрямовані зусилля багатьох 

міжнародних організацій, як урядових, так і неурядових. Ці права знайшли своє 
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закріплення у нормах багатьох міжнародно-правових актів, юридична сила яких 

поширюється як на окремі регіони, так і на, майже, всю міжнародну спільноту.   

Захист прав людини на Європейському континенті здійснюється на трьох 

площинах, а саме Рада Європи (надалі – РЄ), Європейський Союз (надалі – ЄС) 

та внутрішньодержавний захист прав людини [1, 85]. 

З статті 6 Договору про ЄС вбачається, що ЄС збудований на засадах 

спільних для всіх держав-членів ЄС, а саме свобода, демократія, шанування 

прав людини та основоположних свобод, верховенство права [2]. Відтак, 

шанування прав і свобод людини, а відтак їх захист, є однією з основних засад 

функціонування всієї системи ЄС. 

В наш час одним з найважливіших документів в сфері захисту прав 

людини, що здійснюється ЄС, є Хартія основних прав ЄС – правовий акт 

прийнятий у Ніцці в 2000 році. При цьому, протягом майже 10 років цей 

міжнародний документ не мав обов’язкової юридичної сили, а був, так би 

мовити, «декларацією європейської моральності». Ситуація змінилася із дня 

набрання чинності Лісабонським договором. Так, 1 грудня 2009 року Хартія 

основних прав ЄС набрала  юридичної сили та стала обов’язковою для всіх 

держав-членів ЄС. Цей правовий акт охоплює каталог політичних, соціальних 

та економічних прав, які розміщені у шести розділах: гідність, свобода, 

рівність, солідарність, громадянство та правосуддя [3]. Цей каталог, з одного 

боку, підтверджує права та свободи, гарантовані попередніми міжнародними 

документами з прав людини, такими як Загальна декларація прав людини, 

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод або Європейська 

соціальна хартія, з іншого боку, Хартія передбачає права, гарантовані саме в 

системі права ЄС, які не закріплені та не передбачені у інших міжнародних 

документах, таких як заборона клонування осіб, право на охорону особових 

даних [4, 19]. 

При цьому, дві держави ЄС, а саме Польща та Велика Британія, 

обмежили застосування відносно них деяких положень цього міжнародного 

документа, закріпивши це в Протоколі № 30 у справі застосування Хартії 
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основних прав ЄС до Польщі та Великої Британії, також відомого, як 

британсько-польський протокол  (надалі – Протокол), який є додатком до 

Договору про ЄС. 

Протокол гарантує, що Суд справедливості ЄС та національні суди не 

зможуть вирішувати питання про можливу невідповідність національного 

законодавства положенням вище описаного документа. Що стосується прав, що 

містяться у главі IV Хартії (права працівників та соціальні права), то Протокол 

передбачає, що громадяни зможуть посилатись на них тільки в тому випадку, 

якщо вони будуть гарантовані національним законодавством цих держав [5]. 

 У контексті захисту прав людини також не можна оминути увагою 

діяльність судової системи ЄС. Судовий захист всіх прав і свобод у ЄС 

покладена на Суд справедливості ЄС. Проте, захист основоположних прав 

людини цим судовим органом має ряд своїх особливостей. 

На перших етапах діяльності ЄС не приділяв значної уваги питанням 

захисту прав людини. Вважалося, що ці питання перебувають поза межами 

економічної інтеграції ЄС. Так, Паризький і Римський засновницькі договори 

Європейських співтовариств, на базі та фундаментах яких в подальшому 

заснований ЄС, не містили жодних правових приписів, котрі б чітко 

стосувалися правового регулювання захисту прав людини. Більше того, на цій 

підставі Суд справедливості ЄС відмовляв у правовому захисті у випадках 

порушення основоположних прав органами і актами Європейських 

співтовариств  та мотивував це тим, що регулювання  прав людини не є 

частиною правопорядку цих співтовариств, а відтак захист прав людини 

повинен здійснюватися внутрішньою  судовою системою кожної окремої 

держави [6, 4].  

Така ситуація проіснувала до кінця 1960-х років. Уперше принцип 

захисту прав людини у праві Європейських Співтовариств був визнаний в 1970 

році Судом ЄС у справі 29/69 Stauder [7, 154]. 

Актуальний стан захисту прав людини у ЄС, з точки зору судових органів 

та інституцій, іде шляхом їх захисту внутрішніми судами держав-членів ЄС. 
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Але при потребі національні суди можуть звернутися до Суду справедливості 

ЄС з преюдиціальним запитанням. При цьому, немає значення, чи національна 

правова система держави-члена ЄС визнає та закріплює за Судом 

справедливості ЄС повноваження щодо розгляду цих запитань чи ні. 

Як можемо побачити, в Європі  сформувалось дві самостійні системи 

захисту прав людини, а саме в межах РЄ, а також Європейських Співтовариств 

та їх правонаступника - ЄС.  

Хоча ЄС не претендує на провідну роль у захисті прав людини в Європі, 

існує певна конкуренція між РЄ і ЄС. Витоки розв’язання цієї проблематики, а 

саме взаємодія ЄС та РЄ, а відтак, співвідношення «люксембурзького» і 

«страсбурзького» судів, започатковані рішенням Європейського суду з прав 

людини від 2005 року у справі Bosphorus, де констатовано, що враховуючи той 

факт, що захист прав людини, здійснюваний в межах ЄС має характер 

еквівалентний до захисту, здійснюваного РЄ та передбаченого Конвенцією з 

охорони прав людини та основоположних свобод, Європейський суд з прав 

людини (орган РЄ) не буде втручатися в діяльність Суду справедливості  ЄС 

(органу ЄС), хіба що захист, здійснюваний в межах ЄС, виявиться очевидно 

недостатнім [8]. 

 Наступний етап розв’язання вище описаної двоїстості було 

закладено Лісабонським договором. Так, частина 2 статті 6 Договору про ЄС 

передбачала, що ЄС приступає до Конвенції з охорон прав людини і 

основоположних свобод. При цьому, приєднання ЄС до вище вказаної 

конвенції жодним чином не впливає на компетенцію ЄС, закріплену 

Лісабонським договором [2].  

 Більше того,  у 2010 році РЄ прийняла Протоколом № 14, яким 

вносилися зміни до статті 59 Конвенції з охорони прав людини і 

основоположних свобод, що впровадила можливість приєднання ЄС до цієї 

конвенції [9]. 

 Проте, варто констатувати той факт, що хоча від прийняття вище 

описаних змін і поправок минуло майже 10 років, і досі немає чітко 
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сформованого та підписаного міжнародного договору, який остаточно б міг 

закріпити приєднання ЄС до фундаментального акту РЄ у сфері захисту прав 

людини – Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

Ще одним не менш важливим інститутом у сфері охорони прав людини є 

посада Європейського омбудсмена, впроваджена Маастрихтським договором 

07 лютого 1992 року. Це свого роду «посередник» між громадянами держав-

членів ЄС, а також органами та інституціями ЄС. Європейський омбудсмен 

уповноважений отримувати та розслідувати скарги, подані громадянами ЄС, 

будь-якою фізичною чи юридичною особою, що має місце проживання або 

місцезнаходження в одній із держав-членів ЄС. Уповноважений з прав людини 

обирається Європейським парламентом на термін діяльності парламенту, тобто 

на п'ять років з можливістю повторного переобрання. Головне завдання 

Європейського омбудсмена - знайти вирішення спірних запитань позасудовим 

способом, що здійснюється шляхом співпраці з установою чи інституцією, якої 

стосується скарги. Про результати, здійснюваних перевірок Європейський 

омбудсмен подає річні звіти до Європейського парламенту [10, 16].  

Таким чином, як можемо побачити, за останні 70 років ЄС пройшов 

тривалий шлях становлення своєї власної системи захисту прав людини: від 

повного відхилення ідеї, що захист прав людини може користуватися 

перевагою перед положеннями права ЄС, до розробки власного каталогу прав 

людини, яким стала Хартія основних прав ЄС. Проте, все ж  надалі залишається 

ряд неврегульованих питань в аспекті взаємодії РЄ та ЄС в контексті 

досліджуваної нами тематики. 
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УДК 347.191.4         Юридичні науки 

 

РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КУЛЬТУРНУ СПАДЩИНУ 

 

Мартинюк Тетяна Миколаївна 

Аспірант кафедри цивільного права і процесу 

Національної академії внутрішніх справ 

                     м.Київ, Україна 

Збереження культурної спадщини нацією є не лише моральним правом, а 

й правовим обов’язком. Формування поняття «культурні цінності»  та 

«культурна спадщина» відбулося ще задовго до нинішньої системи 

законодавства в регулюванні цього питання. 

У ст.ст. 13, 346, 352, 417, 576 ЦК законодавець застосовує термін 

«культурна спадщина», а у ст. ст. 319, 343, 727 цього ж кодексу законодавцем 

використовується термін – «культурні цінності» [ 1 ] . 

Але першовитоки охорони пам’яток культури в Україні, формування 

інституту спадкування культурних цінностей, відстежується ще за часів  

Російської імперії, в склад якої на той час входила Україна. Так, Петро I видав 

укази, що були першими нормативно - правовими актами, які в свою чергу 

спрямовувалися саме на збереження та охорону культурних цінностей. Це 

укази  про збереження «потішного флоту», про охорону археологічних знахідок 

та передачі їх в Кунсткамеру, а також про охорону пам’ятника архітектури – 

вежі в Булгарії Казанської губернії й ремонт її фундаменту (1722 р.) [2,с.73-128] 

Але у (1917 – 1991 р.р.) Радянською владою було прийнято декрет «Про 

знесення пам’ятників, споруджених на честь царів та їх слуг, і вироблення 

проектів пам’ятників Російської соціалістичної революції» від 14.04.1918 р. У 

червні 1918 р. було ухвалено рішення «Про націоналізацію Третьяковської 

галереї». 19 вересня Раднарком прийняв декрет про заборону вивезення за 

кордон художніх цінностей, 5 жовтня – реєстрацію, взяття на облік й охорону 
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пам’яток мистецтва та старовини, 5 грудня – про охорону наукових цінностей 

[3,с.686 ]  

Та якщо говорити про спадкування культурних цінностей, то слід 

зазначити, не менш важливу інформацію. Ще за римським правом особливо 

значимі культурні цінності – публічні речі, були призначені служити 

державним цілям (res publicae), наприклад, театри, які вважалися речами 

людського права, також не знаходилися ні у чиєму володінні. Вони належали 

безпосередньо суспільству (universitatis) і, так само, як і речі божественного 

права, знаходилися за межами цивільноправового обігу. При цьому, навіть, 

якщо римський магістрат передавав таку   публічну річ, на яку 

встановлювалося громадське користування, в оренду, то правовідносини у 

цьому випадку розглядалися не як правочин приватного права, а як 

адміністративне розпорядження [4,с.92]. Це давало змогу підтримувати 

основоположну ідею, яка і до наших часів не втрачає своєї актуальності, за 

якою «культурне надбання», «культурні цінності», «культурна спадщина» є 

загальною власністю народу, збереження якої в свою чергу дає для нащадків 

пласт обсягу інформації про своє значення та приналежність до певного 

соціуму, роду, держави, нації. Завдяки цьому і зберігається історія, яка пройшла 

досить довгий шлях і стала наслідком того,  яке є наше  сьогодення.     

Минуле, розвитку спадкування культурної спадщини свідчить, що 

верховенство  права ,того часу, базувалося на принципах загального володіння 

та спільного права власності на такі речі, будинки, споруди, предмети, та багато 

іншого, що несли культурну цінність, але з часом трансформація перейшла на 

стадію, де все надбання  належало державі, що в свою чергу і зобов’язувало 

державу нести охоронну функцію. 

Згідно частини 4 ст. 343 у разі виявлення скарбу, що становить культурну 

цінність відповідно до закону, право власності на нього набуває держава. 

Особа, яка виявила такий скарб, має право на одержання від держави 

винагороди у розмірі до двадцяти відсотків від його вартості на момент 

виявлення, якщо вона негайно повідомила Національній поліції або органові 
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місцевого самоврядування про скарб і передала його відповідному державному 

органові або органові місцевого самоврядування. [5]. 

Отже роблячи висновок, можу сказати, що культурна спадщина це 

найбільше надбання людства, його серце та душа. Саме тому держава повинна 

регулювати ці суспільні  відносини,об’єктом яких виступає культурна 

спадщина. 
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УДК 340.134:165.023.2       Юридичні науки. 

 

ПОМИЛКА ТА ОМАНА ЯК ЯВИЩА ПРАВОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ  

(ДО ПРИТАННЯ ПРО ПОДІБНІСТЬ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ) 

 

Міневич, О. І., 

аспірант кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, 

Національний університет «Одеська юридична академія» 

м. Одеса, Україна  

Помилка є невід’ємним елементом людської діяльності, і юридична не є 

винятком. Юриспруденція з давних часів оперує цим поняттям як про 

«неправильне уявлення про юридично значущу обставину, протиріччя між 

поданням та реальністю, розбіжність волі та її виявлення. Помилка стосується 

безпосередньо волевиявлення особи, відноситься до обставин фактичних або 

юридичних» [1, с. 122]. У наведеній інтерпретації поняття помилок яскраво 

простежується вплив людського фактора на результат діяльності, яким і є сама 

помилка. Помилка не виникає сама по собі, вона є наслідком неправильного 

тлумачення і розуміння, є невірною формою закріплення інформації у 

свідомості, а як наслідок – невірні дії. 

Філософське трактування феномена помилки пов’язане із самою 

природою світу, це природне явище в житті людини. Важливим є принцип 

фаллібілізма, тобто можливої або фактичної помилковості результатів пізнання. 

Це означає, як зазначав Чарльз Пірс, що все наше знання плаває в океані 

незнання або помилок [2]. Однак це не означає, що все наше знання є 

помилковим.  

Поняття «помилка і «омана» близькі за змістом, тому в енциклопедичних 

словниках вони розглядаються як синоніми. 

У філософії поняття «омана» здебільшого розглядається як неадекватне 

відображення дійсності, обумовлене обмеженістю суспільно-історичної 

практики або знання. Аристотель у своєму трактаті «Про душу» відносив оману 
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до помилкового і вважав, що хибність та істина зустрічаються там, де вже є 

поєднання думок. «Омана є властивою живим істотам, і душа чимало часу 

проводить у помилках» [3, с. 439]. Платон визначав оману як «не що інше, як 

відхилення думки, коли душа прагне до істини, але проноситься поза її 

розумінням» [4, с. 339]. Характеризували оману як вид помилкового Ф. Бекон, 

І. Кант та інші. Поширеним є визначення помилки через помилкове, яке суб’єкт 

приймає за правильне, істинне. 

Омана – це помилка, але не можна сказати, що будь-яка помилка – омана. 

Дії людини можуть бути названі помилковими або правильними, але не 

істинними або помилковими. Омана входить через хибне, неправдиве в 

помилку, навмисна брехня (також через помилкове) – у навмисну 

неправильність [5, с. 64]. 

Існує зв’язок понять «помилка» і «омана», вони є близькими, але не 

тотожними. Так, П. С. Заботін,  спираючись  на теорію відображення (пізнання) 

як основу для розуміння психічних процесів, що виникають у пізнанні суб’єкта 

в процесі здійснення тієї чи іншої діяльності, зазначає, що помилка у 

діалектичному процесі пізнання означають незавешеність відображення, його 

неповноту, що обумовлюється певними фактами об’єктивного та суб’єктивного 

порядку. Під оманою він розуміє невідповідність знань предмету, розходження 

суб’єктивного образу дійсності з об’єктивним прообразом. Що ж стосується 

поняття помилки, то в ній автор вбачає результат неправильної теоретичної чи 

практичної дії, що виникла у зв’язку з особистими, випадковими причинами 

[6]. 

За своїм функціональним призначенням, помилка і омана – нерівноцінні 

явища правової реальності. Якщо оману характеризує дія або процес, то 

помилку – її конкретний результат. Омана у значній мірі визначається 

специфікою об’єкта, можливістю його використання, а помилка – результат 

неправильного уявлення про предмет. Зазначається, що сьогодні  зміст (сфера 

дії) правової помилки знаходиться між порушенням законодавства та розсудом 

правозастосовника [7, с. 47]. 
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«Помилка» і «омана», на думку О. Б. Лисюткіна, – подібні за змістом, але 

не рівноцінні поняття. Кожне із них має свій самостійний функціональний 

відтінок. Якщо «омана» – це іменник, що характеризує дію або процес, то 

«помилка» – іменник, що позначає результат, подію, стан. Омана є необхідною 

умовою настання помилки як події, тобто омана – це причина, передумова, а 

помилка – її наслідок. «Помилка» означає розрив у процесі позитивної 

діяльності через певний дефект або через принципову неможливість досягнення 

мети. Коли ми вимовляємо слово «помилка», то констатуємо, що такий факт 

має місце у житті» [8, с. 20, 23].  

Таким чином, співвідношення порівнюваних категорій полягає в тому, що 

омана – необхідна умова настання помилки, а помилка – наслідок омани. 

Вказівка на помилку спрямована на індивідуалізацію діяльності людини у 

правовому середовищі на здійснення своїх прав, свобод і законних інтересів [9, 

с. 70]. 

Омана є умовою для настання помилки як події. Будь-яка омана – 

причина і передумова помилки. Але не будь-яка помилка є оманою. Омана – це 

потенційно можлива помилка. Але не будь-яка помилка – це омана у 

реалізованій дійсності. Отже, омана – поняття, що характеризує дію, процес, 

причому воно знаходиться в прямій залежності від життєвого досвіду та об’єму 

знань людини і значною мірою визначається специфікою об’єкта, що 

досліджується, метою і можливістю його пізнання, передає невірне 

відображення індивідом ознак і відношень предметів та явищ матеріального і 

духовного світу. Омана – думка, що є хибною (помилковою) і яка на деякий час 

приймається за істину. Помилка – це результат неправильної теоретичної чи 

практичної дії, що виникла у зв’язку з особистими, випадковими причинами; це 

першопочаткова ненавмисна неправильність, яку немає потреби ставити під 

сумнів [10]. 

Отже, феномен помилки має важливе значення у процесі еволюційного 

історичного формування людини. Помилку слід розглядати як процес і 

результат людської діяльності. Правова помилка та омана співвідносяться як 
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ціле та окреме. Омана – це вид помилки, і на неї поширюються загальні 

положення про помилки. 
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УДК 336                                                                                             Юридичні науки 

 

СТРАТЕГІЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

МУЗЕЇВ УКРАЇНИ 

Паливода Т. В., 

головний спеціаліст – юрисконсульт  

відділу правової роботи 

управління правового забезпечення 

Міністерство культури України 

м. Київ, Україна 

В сучасних умовах децентралізації та постійного всесвітнього впливу 

поступу в економіці, науці, освіті, культурно-розважальному дозвіллі в Україні, 

стратегічним питанням для вітчизняних музеїв є збереження традицій та 

задоволення потреб споживачів в залежності від віку, статі, фінансового 

становища, людей з особливими розумовими та фізичними вадами. Відповідно 

пропонуємо власну узагальнену стратегію правової культури фінансового 

забезпечення музеїв України, що складається із таких етапів. 

Етап 1. Аналізування і моніторинг зовнішніх і внутрішніх чинників 

впливу на розвиток вітчизняних музеїв. 

До зовнішніх чинників впливу на розвиток музеїв варто віднести: 

економічні (рівень доходів відвідувачів, якість надання послуг, 

інфраструктура, під’їздні шляхи, туристичні перехрестя, інвестиційні, 

податкові та митні питання тощо); 

правові (зміни у законодавстві); 

соціальні (демографічна ситуація в державі, міграційні процеси, поява 

нових різноманітних видів розваг, професіоналізм працівників і менеджерів 

музеїв, залучення волонтерів тощо); 

технологічні (інформатизація музеїв, що надає можливості налагодженню 

комунікаційних зв’язків); 

екологічні (природно-рекреаційні умови, забруднення); 
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політичні (політична упередженість місцевої влади, зміна уряду); 

адміністративні (обмежений перелік надання платних послуг тощо); 

військові ( безпека, близькість кордонів до іноземних держав тощо). 

Етап 2. Планування фінансового забезпечення вітчизняних музеїв. 

У процесі планування фінансового забезпечення вітчизняних музеїв варто 

приділяти увагу пошуку недержавних фінансових ресурсів. Тому варто 

розрізнити такі фінансові ресурси як: 

приватні пожертвування; 

доходи від інвестицій; 

власні доходи від надання платних послуг відповідно до Переліку 

платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами 

культури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 

2011 р. №1271 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 120 липня 

2017 р. № 493); 

краудфандинг; 

договір дарування 

та інші фінансові, матеріальні чи нематеріальні ресурси не заборонені 

чинним законодавством України. 

Етап 3. Організування фінансового забезпечення  вітчизняних музеїв. 

Організування фінансового забезпечення полягає у чіткому визначенні 

менеджерами музею самостійно розпоряджатися недержавними коштами чи за 

допомогою фінансового консультанта з розрахунком всіх потенційних ризиків. 

Етап 4. Мотивування та стимулювання розвитку вітчизняних музеїв. 

З метою збереження та розвитку музею для працівників та менеджерів 

необхідні програми з навчання, підвищення кваліфікації як в Україні так і за 

кордоном. 

Також важливими чинниками успіху є матеріальні заохочення 

працівників і менеджерів музеїв за професіоналізм, досвід, креативні підходи 

тощо.  

Етап 5. Контролювання збереження та розвитку вітчизняних музеїв. 
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Процес контролювання щодо збереження та розвитку вітчизняних музеїв 

України повинен формуватись не тільки на державному рівні, але і у свідомості 

громадян важливості збереження ідентичності до свого народу, своєї 

самобутності. 

Важливо зазначити також, що на всіх етапах формування і реалізації 

стратегії необхідно дотримуватись таких принципів фінансової правової 

культури, як сумління та патріотизм. 

Дана стратегія є узагальненою спробою привернути увагу до збереження 

та розвитку музеїв України та потребує ретельного комплексного підходу до 

внесення змін, поправок для її реалізації. 

Отже, зазначимо про актуальність, доцільність, необхідність 

комплексного вивчення даного питання юристами, економістами, державними 

службовцями, підприємцями, громадянами з питань збереження та розвитку 

музеїв та музейної справи України для прийняття чітких і відповідальних 

державних управлінських рішень. 

____________________________________________________________________

УДК 343.                                                                                  Юридичні науки 

 

ГЛАСНІСТЬ У СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Пархуць В.Д. 

Студент юридичного факультету 

ДНУ ім. Олеся Гончара 

Науковий керівник: викладач кафедри адміністративного 

та кримінального права юридичного 

факультету ДНУ ім. О. Гончара Моденко І.М. 

Сучасний розвиток законодавства окремо взятої держави, її внутрішніх 

правових інститутів є неможливим без урахування міжнародно-правових 

принципів та стандартів. Не є виключенням із цього правила і впровадження в 

Україні демократичних засад судочинства, зокрема правового положення щодо 
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гласності та відкритості судового процесу. Саме тому, аналіз питань, 

пов’язаних із реалізацією засади гласності судового процесу в Україні, 

обов’язково повинен включати в себе розгляд положень відповідних 

міжнародно-правових актів та практики їх застосування міжнародними 

судовими інституціями.  

Свого часу Фойницький І.Я. зазначив, що гласність судового розгляду – 

одна з найкращих гарантій правильності судового провадження. Діючи на очах 

усіх, суд має сильну мотивацію поставитися до справи з найбільшою увагою та 

вчинити так, щоб не було докорів суспільства. Завдяки гласності зберігається 

постійний обмін думками між суддями та рештою суспільства, внаслідок чого 

юстиція не втрачає зв’язку із життям.  

Згідно з ст. 27 КПК учасники судового провадження, а також особи, які 

не брали участі у кримінальному провадженні, якщо суд вирішив питання про 

їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки, не можуть бути обмежені у праві на 

отримання в суді як усної, так і письмової інформації щодо результатів 

судового розгляду та у праві на ознайомлення з процесуальними рішеннями й 

отримання їх копій. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді 

інформації про дату, час і місце судового розгляду та про ухвалені в ньому 

судові рішення, крім випадків, установлених законом[1].  

Втім, Європейський Суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) у своїх рішеннях 

неодноразово вказував на те, що забезпечення відкритості судового розгляду 

становить основоположний принцип, закріплений у п. 1 ст. 6 Конвенції. 

Публічний характер судового розгляду, на думку Суду, захищає його учасників 

від небезпеки відправлення правосуддя в умовах секретності, без будь-якого 

громадського спостереження; публічний характер судового розгляду є одним із 

засобів утвердження довіри до судів серед населення; здійснення правосуддя і, 

зокрема, судовий процес набувають легітимності завдяки гласності. 

У прецедентній практиці ЄСПЛ одним із значущих у контексті 

визначення стандартів реалізації засади судочинства є рішення у справі «Ріпан 

проти Австрії». У вказаному рішенні наводяться досить конкретні вимоги щодо 
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організаційного забезпечення відкритості судового розгляду. На думку суду, 

судовий розгляд задовольняє вимогу щодо публічності лише у тому разі, якщо 

громадськість може отримати інформацію про день і місце його проведення і 

якщо публіка може цього місця легко дістатися. Тому держава зобов’язана 

вживати компенсаційних заходів з тією метою, щоб громадськість та засоби 

масової інформації були належно поінформовані про місце проведення слухань 

і мали ефективний доступ.  

Окрім цього, у рішенні від 12 липня 2001 р. у справі «Мельхоус проти 

Чеської республіки» Європейський суд з прав людини, наголошував, що 

гласний розгляд справи має своєю метою як захист учасників судового 

розгляду від випадків правосуддя, що здійснюється таємно, без контролю з 

боку громадськості, так і стимулювання довіри громадськості до суду як 

такого[2]. Проведення публічних слухань допомагає забезпечити прозорість і 

добросовісність судового процесу й запобігти потенційним зловживанням у 

ході судового процесу.  

До того ж, в пунктах 11-18 Висновку № 6 (2004) Консультативної ради 

європейських судів щодо справедливого суду в розумний строк та ролі судді в 

судових процесах з урахуванням альтернативних способів вирішення спорів, 

схваленого на 5 засіданні Комітету міністрів Ради Європи (Страсбург, 22 – 24 

листопада 2004 року, № CCJE 2004), зазначено, що доступ громадян до 

правосуддя передбачає надання належної інформації про функціонування 

судової системи, зокрема через публікацію довідників для громадян, 

розміщення відповідної інформації в судах та на веб-сторінках судів в мережі 

Інтернет [3]. Комітет міністрів Ради Європи підтримує запровадження 

спрощених та стандартизованих форм юридичних документів, необхідних для 

початку і перебігу судового провадження. Рада також рекомендує розроблення 

технології, за допомогою якої сторони могли б отримувати через комп’ютерні 

засоби документи, необхідні для подання позову до суду, та для того, щоб вони 

або їхні представники могли мати прямий зв’язок із судами.  
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Суттєвим аспектом гласності і відкритості кримінального судочинства є 

публікація судових рішень. Закон України "Про доступ до судових рішень" 

визначає порядок доступу до судових рішень з метою забезпечення відкритості 

діяльності судів загальної юрисдикції, прогнозованості судових рішень та 

сприяння однаковому застосуванню законодавства[4]. Цим Законом 

регулюються відносини щодо забезпечення доступу до судових рішень (рішень, 

судових наказів, постанов, вироків, ухвал), ухвалених судами загальної 

юрисдикції, та ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.  

Отже, дотримання засади гласності у кримінальному процесі та 

підвищенням рівня правової культури населення призведе до підвищення 

довіри громадян до суду. Гласність судового процесу є однією із суттєвих 

гарантій забезпечення справедливості судочинства. Суд несе обов’язок не 

тільки фіксування ходу судового засідання, але і зберігання матеріалів справи, 

що також є надзвичайно важливим елементом і гарантією гласності судового 

розгляду справ. Гласність захищає учасників судочинства від відправлення 

правосуддя в умовах таємності, поза громадським контролем за судовою 

владою. Гласність є засобом збереження довіри до суду. 
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АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОПОРЯДКУ  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Пісов М. П., 

аспірант кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, 

Національний університет «Одеська юридична академія» 

м. Одеса, Україна  

Правовим цінностям відведена виключна роль у впорядкування правової 

реальності, вони є категорією вищого порядку у її структурі. Слушною 

представляється ідея, за якою не кордони і географічні межі, а саме цінності 

обумовлюють процеси виокремлення та розширення Європейського Союзу, і 

що у поєднанні із правовою культурою вони виступають тим фактором, який 

сприяє розвитку Європейського Союзу [1, с. 5; 2, с. 133–134]. 

Європейські цінності формувалися тривалий період, багато століть. Їх 

порівнюються не з монолітною стелою, а з пірамідою, яка будувалася віками із 

різних будівельних матеріалів. 

Звернемося до нормативного закріплення європейських цінностей 

(передусім, до Договору про Європейський Союз та Хартії основних прав 

Європейського Союзу). Стаття 2 Договору про ЄС  увела поняття «цінності 

Союзу» [3]. У Преамбулі Хартії основних прав Європейського Союзу 

зазначено: «Народи Європи, утворюючи більш згуртований і тісний союз, 

прийняли рішення будувати разом мирне майбутнє на основі спільних 

цінностей. ... Європейський Союз ґрунтується на неподільних і загальних 

цінностях – гідності людини, свободі, рівності і солідарності», він спирається 
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на принципи демократії і правової держави [4]. У статті 2 Лісабонського 

договору міститься натупний перелік цінностей Союзу: повага до людської 

гідності, свобода, демократія, рівність, верховенства права і повага до прав 

людини, до прав осіб, які належать до меншин» [5]. 

Дослідники вказують на унікальність феномена європейських правових 

цінностей, оскільки вони є поєднанням універсальності та релятивності 

правових цінностей, що проявляється, перш за все, у наступному. По-перше, 

європейські правові цінності заклали основу для формування універсальних 

правових цінностей, що закріплені у нормативно-правових актах 

універсального характеру. По-друге, європейські правові цінності 

відображають особливості історичного, політичного, культурного, 

економічного розвитку європейської цивілізації, а також специфіку і зміст 

європейських правових традицій. Це свідчить про їх релятивістський характер. 

Отже, європейські правові цінності є поєднанням універсальності та 

релятивності правових цінностей [6, с. 14–15]. 

Висловлюється думка, що європейські цінності є стандартами певних 

процедур у різних сферах життя суспільства та державних інститутах [7, с. 78]. 

Виокремлюють наступні основні сфери життя суспільства, де є 

системоутворюючими ці цінності-стандарти: стандарти демократії – при 

формуванні органів державної влади й управління, взаємодії гілок влади, 

діяльності партій; стандарт прав та свобод людини – при формуванні ставлення 

влади і громадян до права, взаємодії між державою і громадянином, 

налагодженні діалогу влади із суспільством; у сфері управління економікою 

тощо [8, с. 78]. 

Як представляється, у наведених вище поглядах на розуміння 

європейських цінностей відбулося певне змішування принципів організації 

функціонування Європейського Союзу та основоположних європейських 

цінностей.  

Необхідно розрізняти європейські цінності, принципи Європейського 

Союзу та інтереси. Цінності Європейського Союзу – це загальні принципи 
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права ЄС найбільш високого порядку (так би мовити «мегапринципи»), що 

відбивають основні засади, які утворюють правове надбання сучасної 

європейської цивілізації, дотримання яких гарантовано на високому – 

наднаціональному – рівні [9, с. 16].  

До принципів організації Європейського Союзу відноситься ринкова 

економіка, захист приватної власності, принципи децентралізації, 

представницької демократії тощо. Також не слід розрізняти цінності та інтереси 

і потреби. Останні можуть різнитися, але це не означає, що їх виразники не 

поділяють однакові цінності. 

С. Головатий основоположні європейські цінності репрезентує у вигляді 

тріади – «верховенство права – демократія – права людини [10]. 

У текстах первинних джерел, на яких базується функціонування 

Європейського Союзу, простежуються трансформація назви європейських 

цінностей, покладених в основу розбудови ЄС. Так, у Лісабонському договорі 

з’явилася нова правова категорія – «спільні цінності», які є такими у суспільстві 

усіх держав-членів ЄС, де домінують плюралізм, недискримінація, терпимість, 

справедливість, солідарність, рівність між жінками і чоловіками. 

У підсумку слід зазначити, що основні європейські цінності – гідність, 

свобода, демократія, рівність, верховенство закону, повага прав людини, в тому 

числі меншин, плюралізм, відсутність дискримінації, терпимість, солідарність,  

рівність між чоловіками і жінками, громадянські права – є фундаментальною 

основою європейського правопорядку, запорукою його стійкості. Вони втілені у 

правопорядки держав-членів ЄС.  
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